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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is voor de tweede keer dat de Commissie interne markt en consumentenbescherming het 
voorstel van de Commissie betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de 
consumenten behandelt. De rapporteur erkent het vele werk dat de vorige commissie heeft 
verricht met betrekking tot het advies dat is opgesteld door Bernadette Vergnaud. Zij heeft 
besloten niet de doos van Pandora te openen door een groot aantal nieuwe amendementen in 
ten dienen. In plaats daarvan heeft zij ervoor gekozen het grootste deel van het advies over te 
nemen dat in de vorige commissie met een meerderheid werd goedgekeurd. Dit besluit werd 
ingegeven door enerzijds de erkenning van het vele werk dat de vorige commissie heeft 
verricht en anderzijds door de noodzaak compromissen te sluiten om tot duurzame 
voedseletikettering in Europa te komen.

De rapporteur erkent dat het debat over voedseletikettering een belangrijk onderwerp vormde 
tijdens de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement dit voorjaar. Daarom moeten 
sommige punten uit het voorstel van de Commissie worden besproken. Het onderhavige 
advies heeft hetzelfde doel als het in februari 2009 goedgekeurde advies - Vergnaud. 
Consumenten dienen de mogelijkheid te krijgen een goed doordachte voedselkeuze te maken 
en deze keuze moet - onder meer - helpen bij het oplossen van het groeiende probleem van 
obesitas in Europa.

Voedselinformatie dient derhalve een gedegen introductie te geven wat betreft de inhoud van 
het specifieke levensmiddel dat de consument koopt alsook een snel overzicht of het 
levensmiddel al dan niet geschikt is als het gaat om het maken van een gezonde voedselkeuze. 
De rapporteur heeft dan ook besloten veel van de amendementen uit het advies van de vorige 
commissie over te nemen.

Het belangrijkste punt is dat de rapporteur ervoor heeft gekozen de verplichte inhoud in de 
voedingswaardedeclaratie te handhaven, zoals aanbevolen door de vorige commissie. Zij 
heeft de belangrijkste 8 nutriënten - alle aangegeven per 100 g of 100 ml - in hetzelfde 
gezichtsveld op de verpakking opgenomen. Presentatie in het hoofdgezichtsveld of op de 
voorkant van de verpakking is niet verplicht. De rapporteur stelt voor dat de voorkant van de 
verpakking wordt gebruikt om snel een overzicht te geven. Daarom stelt zij voor de 
energetische (calorische) waarde op de voorkant van de verpakking te vermelden. Deze 
informatie moet worden aangevuld met een kleurencode die aangeeft of het voedsel een hoge, 
gemiddelde of lage energetische waarde heeft.

Een andere door de rapporteur voorgestelde toevoeging betreft de etikettering van alle soorten 
alcohol. Alcohol bevat veel calorieën die grote invloed kunnen hebben op het dagelijkse 
energieverbruik. De rapporteur stelt dat de consument over deze informatie moet beschikken 
op het moment dat hij de voedselinformatie bekijkt.

Een goed voorgelichte en beter opgevoede consument is een burger die verantwoordelijk 
omgaat met zijn gezondheid. De rapporteur is van mening dat verbetering van de 
voedselinformatie voor de Europese consumenten in hun dagelijkse leven van essentieel 
belang is voor het maken van verantwoorde keuzes bij het kopen van levensmiddelen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst 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 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 de levensmiddelen en 
hen te helpen een goed doordachte keuze te 
maken. In de EU-strategie voor het 
consumentenbeleid 2007-2013 is 
onderstreept dat het voor een doeltreffende 
concurrentie en de welvaart van de 
consumenten van essentieel belang is dat 
de consumenten in staat worden gesteld om 
goed doordachte keuzes te maken. Kennis 
van de grondbeginselen van de voeding en 
een adequate voedingswaarde-informatie 
op levensmiddelen zou er op significante 
wijze toe bijdragen dat de consument in 
staat wordt gesteld een dergelijke goed 
doordachte keuze te maken.

(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 over een EU-strategie voor aan 
voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties staat dat 
voedingswaarde-etikettering één methode
is om de consumenten te informeren over 
de samenstelling van de levensmiddelen en 
hen te helpen een goed doordachte keuze te 
maken. Door de lidstaten gevoerde 
scholings- en voorlichtingscampagnes 
vormen een belangrijk mechanisme om 
ervoor te zorgen dat de consument de 
voedselinformatie beter begrijpt. In de 
EU-strategie voor het consumentenbeleid 
2007-2013 is onderstreept dat het voor een 
doeltreffende concurrentie en de welvaart 
van de consumenten van essentieel belang 
is dat de consumenten in staat worden 
gesteld om goed doordachte keuzes te 
maken. Kennis van de grondbeginselen van 
de voeding en een adequate 
voedingswaarde-informatie op 
levensmiddelen zou er op significante 
wijze toe bijdragen dat de consument in 
staat wordt gesteld een dergelijke goed 
doordachte keuze te maken.
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Motivering

De voeding van de consument en de begrijpelijkheid van de gegevens over voedingswaarde 
van levensmiddelen kunnen niet alleen door etikettering van levensmiddelen worden 
verbeterd. Nog steeds begrijpen consumenten bepaalde informatie op de etiketten niet en het 
is van wezenlijk belang dat de lidstaten in hogere mate betrokken worden bij 
voorlichtingscampagnes ter verbetering van het inzicht van de consument.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen, serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen tijdens evenementen zoals
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel leveren van 
levensmiddelen aan derden, het serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen, bijvoorbeeld tijdens 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, alsook de verkoop van 
levensmiddelen in de diverse vormen van 
rechtstreekse verkoop door 
boerenbedrijven, vallen niet onder deze 
verordening.

Motivering

Belangrijk is hier niet de behandeling van voedsel, maar de levering ervan aan derden; 
Overlappingen moeten worden voorkomen. Aan landbouwbedrijven die hun producten 
rechtstreeks verkopen (op de boerderij, op markten, langs de weg, aan de deur) zouden te 
hoge eisen worden gesteld als zij deze verordening zouden moeten naleven. Aangezien dit een 
belangrijke bron van aanvullende inkomsten is voor landbouwbedrijven, moet de 
rechtstreekse verkoop van levensmiddelen door boerenbedrijven principieel van deze 
verordening worden uitgezonderd. 

In kleine en middelgrote ondernemingen in de ambachtelijke levensmiddelensector worden 
niet-voorverpakte producten geproduceerd om onmiddellijk aan de consument te worden 
geleverd. Er is daarbij geen sprake van standaardprocedures: ingrediënten veranderen 
dagelijks. Voorts dient te worden bedacht dat met name de ambachtelijke 
levensmiddelensector het behoud van regionale specialiteiten waarborgt, creativiteit en 
innovatie vertegenwoordigt en aldus toeziet op verscheidenheid van het aanbod. Daarom is 
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het belangrijk deze producten uit te sluiten van de verplichting betreffende de 
voedingswaardedeclaratie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte 
voedselinformatie mogen echter alleen 
worden vastgesteld als dat nodig is, 
overeenkomstig de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid en 
duurzaamheid.

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte 
voedselinformatie mogen echter alleen 
worden vastgesteld als dat nodig is, 
overeenkomstig de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid, transparantie
en duurzaamheid.

Motivering

Om in overeenstemming te blijven met de huidige EU-doelen met het oog op een volledig 
functionerende interne markt is het van wezenlijke betekenis dat eventuele nieuwe eisen ter 
kennis worden gebracht van en diepgaand onderzocht door alle belanghebbenden, om te 
waarborgen dat zij terecht zijn en het vrij verkeer van goederen niet zullen belemmeren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Om een versnippering van de 
voorschriften betreffende de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven ten aanzien 
van voedselinformatie te voorkomen, is het 
dienstig dat de verantwoordelijkheden van 
de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven op dit gebied 
worden verduidelijkt. Onverminderd 
artikel 19 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 reageren de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, 
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onmiddellijk wanneer zij vernemen dat 
dergelijke informatie niet in 
overeenstemming is met de bepalingen 
van deze verordening.

Motivering

Het is noodzakelijk te verduidelijken onder welke omstandigheden exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die niet van invloed zijn op de voedselinformatie moeten bijdragen 
aan overeenstemming met de voorschriften van deze verordening. Het is ook van belang aan 
te geven dat de bepalingen van artikel 8 geen verzwakking betekenen van de verplichtingen 
die voortvloeien uit artikel 19 van Verordening (EG) nr.178/2002 waaraan de detailhandel 
moet voldoen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te maken 
dat bepaalde vermeldingen via alternatieve 
middelen beschikbaar worden gesteld. 
Raadpleging van de belanghebbenden moet 
tijdige en doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te maken 
dat bepaalde vermeldingen via alternatieve 
middelen beschikbaar worden gesteld. 
Openbare raadpleging van alle
belanghebbenden moet tijdige en 
doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Motivering

Veranderingen aan de lijst van verplichte etiketteringeisen zijn van beduidende invloed op de 
voedsel- en drankindustrie. Het is daarom belangrijk dat de wetgeving duidelijk stelt dat alle 
belanghebbenden moeten worden geraadpleegd wanneer nieuwe etiketteringseisen worden 
overwogen, om ervoor te zorgen dat de procedure transparant is en alle partijen de 
gelegenheid krijgen om hun mening te geven.

Amendement 6
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes. 
Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van 
het etiket een belangrijk element is om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op 
het etiket vermelde informatie de 
doelgroep beïnvloedt en dat een kleine 
lettergrootte één van de belangrijkste 
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten met voedseletiketten is.

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes. 
Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van 
het etiket een belangrijk element is om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op 
het etiket vermelde informatie de 
doelgroep beïnvloedt en dat elementen 
zoals grootte, lettertype, kleur en contrast 
als geheel in overweging moeten worden 
genomen om ervoor te zorgen dat de 
consument met voedseletiketten tevreden
is.

Motivering

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

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) In aansluiting op de eerdere 
resolutie van het Europees Parlement, het 
advies van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité*, 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 
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moeten voor "alcopops" strengere 
etiketteringseisen gelden en moeten deze 
in winkels duidelijk van frisdranken 
worden gescheiden.
* PB C 77 van 31.3.2009, blz. 81.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 
en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen, zodat alle fasen in de keten 
worden bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden. 
Daarom moet wijn in dit stadium worden 
vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […]
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) 
nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 
1999 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 
en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen, zodat alle fasen in de keten 
worden bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden. 
Daarom moet wijn in dit stadium worden 
vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier, likeurwijnen, 
mousserende wijnen, gearomatiseerde 
wijnen en dergelijke producten die van 
andere vruchten dan wijndruiven worden 
vervaardigd, vruchtenbier en 
gedistilleeerde drank, als omschreven in
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bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/8922 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 110/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 januari 2008
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken2

alsmede van alcoholhoudende 
mengdranken zijn dezelfde vrijstellingen 
van toepassing om te zorgen voor een 
consistente aanpak en de nodige coherentie 
met de voor wijn vastgestelde 
voorwaarden. De Commissie zal echter vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag opstellen en kan, 
zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

2PB L […] van […], blz. […].” 2 PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.

Motivering

Ter verduidelijking moeten likeurwijnen, mousserende wijnen, gearomatiseerde wijnen en 
dergelijke producten die van andere vruchten dan wijndruiven worden vervaardigd en 
vruchtenbier ook worden genoemd. Wijn, bier en alcoholhoudende dranken vallen al onder 
eerdere EU-verordeningen, maar alcoholhoudende mengdranken niet. Er bestaan momenteel 
echter problemen met de indeling van alcoholhoudende mengdranken en daarom moeten deze 
worden vrijgesteld en worden opgenomen in het verslag van de Commisssie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van
een levensmiddel is vereist wanneer de 
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In 
andere gevallen wordt de vermelding van 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst overgelaten aan het oordeel van 
de exploitanten van 

(29) Omwille van volledige transparantie 
en traceerbaarheid moet de vermelding 
van het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van alle vlees verplicht zijn. 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 de consumenten 
de informatie over het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van een 
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levensmiddelenbedrijven. In alle gevallen 
moet het land van oorsprong of de plaats 
van herkomst worden vermeld op een 
wijze die de consument niet misleidt en op 
grond van duidelijk omschreven criteria, 
zodat voor het gehele bedrijfsleven 
dezelfde voorwaarden gelden en de 
consumenten de informatie over het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
van een levensmiddel beter begrijpen.
Dergelijke criteria mogen echter niet 
gelden voor de aanduidingen in verband 
met de naam en het adres van de exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf.

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

Motivering

Omwille van de transparantie moet de consument het land van oorsprong van het vlees 
kennen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het mag niet zo zijn dat de verpakkingen van levensmiddelen voortaan groter moeten worden, 
louter en alleen omdat de etiketteringsvoorschriften zijn uitgebreid. Het resultaat hiervan zou 
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zijn meer verpakkingsafval, eventueel grotere porties per verpakking en ook nepverpakkingen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten 
vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of 
op de voorkant van de verpakking 
aangebrachte informatie nuttig is bij het 
nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te 
zorgen dat de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie in het 
hoofdgezichtsveld van het etiket worden 
aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten 
vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of 
op de voorkant van de verpakking 
aangebrachte informatie nuttig is bij het 
nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te 
zorgen dat de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet de "energetische waarde 
(calorische waarde)" per 100 g of 100 ml 
in het hoofdgezichtsveld op de voorkant 
van de verpakking worden aangegeven. 
Alle voedingswaarde-informatie (met 
herhaling van de energetische waarde) 
moet echter samen op één plaats in het 
hoofdgezichtsveld op de verpakking 
worden aangebracht.

Motivering

Het verdient de voorkeur dat de verplichte en de vrijwillige voedingsgegevens in hetzelfde 
gezichtsveld worden geplaatst – zoals door de huidige wetgeving wordt voorgeschreven voor 
de voedingswaardedeclaratie – daar het de consument zou verwarren als hij de diverse delen 
van de voedingsgegevens op verschillende plaatsen van de verpakking moest zoeken.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van 
snelle keuzes. Er zijn echter geen 
wetenschappelijke gegevens in de gehele 
Gemeenschap beschikbaar over de wijze 
waarop de gemiddelde consument de 
alternatieve uitdrukking van de informatie 
begrijpt en gebruikt. Om producten in 
verpakkingen met verschillende grootte 
met elkaar te kunnen vergelijken is het 
daarom zinvol vast te houden aan de 
verplichting de voedingswaarde per 
100 g/100 ml aan te geven. Het is ook 
zinvol dat onderzoek naar de 
begrijpelijkheid van de informatie voor de 
consument mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de 
consument producten direct vergelijken. Deze informatie moet dan ook verplicht worden 
gesteld. Alle andere informatie op de verpakking is vrijwillig, zodat de producent kan kiezen 
wat bij zijn product past.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften vast te 
stellen voor het verstrekken van informatie 
over niet-voorverpakte levensmiddelen en 
voorverpakte levensmiddelen en 
maaltijden die door de plaatselijke 
detailhandel of grote cateraars worden 
geproduceerd en rechtstreeks geleverd 
aan de eindverbruiker. Hoewel in 
dergelijke gevallen de vraag van de 
consument om andere informatie beperkt 
is, wordt informatie over potentiële 
allergenen als zeer belangrijk beschouwd. 
Uit beschikbare gegevens blijkt dat de 
meeste voorvallen in verband met 
voedselallergieën terug te voeren zijn op 
niet-voorverpakte levensmiddelen.  
Daarom moet dergelijke informatie altijd 
voor de consument beschikbaar zijn op de 
plaats waar de levensmiddelen worden 
verkocht of geconsumeerd.

Motivering

Door kleine ondernemingen of grootcateraars geproduceerd voorverpakt voedsel wordt op 
niet-gestandaardiseerde wijze geproduceerd, en de ingrediënten en recepten kunnen 
veelvuldig veranderen. Voor deze soorten voedsel kan geen nauwkeurige 
voedingswaardedeclaratie worden opgesteld. De taak zou voor deze bedrijven voorts te veel 
tijd vergen en te kostbaar zijn. Het is van belang dat deze soorten levensmiddelen worden 
vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, hetzij in het algemeen, hetzij door de 
lidstaten het recht te geven voor deze categorieën regels vast te leggen, zoals voor niet-
voorverpakte levensmiddelen reeds is toegestaan.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 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 
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leiden tot allergieën of intoleranties. 
Aangezien juist dergelijke niet-
voorverpakte producten in rechtstreeks 
contact met de klant worden verkocht, 
moet de desbetreffende informatie 
bijvoorbeeld worden verstrekt tijdens het 
verkoopgesprek of via een duidelijk 
zichtbaar bord in de verkoopszone dan 
wel via informatiemateriaal dat is 
uitgestald.

Motivering

Het zou vrijwel onmogelijk zijn voor alle niet-voorverpakte producten gedetailleerde allergie-
informatie te verstrekken en dit zou met name voor kleine en middelgrote ondernemingen een 
aanzienlijk concurrentienadeel opleveren en de kosten van deze ondernemingen doen 
oplopen. Bovendien kan kruisbesmetting niet worden uitgesloten op plaatsen waar de voor 
verwerking beschikbare ruimte beperkt is.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 
van voedselinformatie aan de 
consumenten betreffen.

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar het 
gaat om de verstrekking van 
voedselinformatie aan de eindverbruiker.

Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
grootcateraars bestemde levensmiddelen. 

Zij is van toepassing op alle voor levering 
aan de eindverbruiker bestemde 
voorverpakte levensmiddelen, inclusief 
door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Zij is niet van toepassing op 
levensmiddelen die rechtstreeks op de 
plaats van verkoop vóór levering aan de 
eindverbuiker worden verpakt, met 
uitzondering van de voorschriften in 
bijlage III van deze verordening.
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Motivering

Vooral in de levensmiddelenhandel worden produkten die op het verkooppunt zelf voor 
directe aflevering worden klaargemaakt, in een verpakking gedaan. Op deze manier worden 
producten om de consument tegemoet te komen (sneller inkopen, gemakkelijker vast te 
houden) vooraf in porties verdeeld (broodbeleg) of in een folie verpakt (broodjes). Dergelijke, 
kort voor de verkoop verpakte producten dienen principieel buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening te worden gehouden, daar zij geenszins gelijk kunnen worden gesteld met 
industrieel voorverpakte producten.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk ...* publiceert de Commissie een 
volledige en bijgewerkte lijst van 
etiketteringseisen waarin wordt voorzien 
door specifieke wetgeving van de Unie die 
geldt voor bepaalde levensmiddelen. 
Uiterlijk …** dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de mate waarin die 
specifieke etiketteringseisen voldoen aan 
de onderhavige verordening. Zo nodig 
voegt de Commissie een desbetreffend 
voorstel bij dat verslag.
___________
*
** 18 maanden na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Motivering

Vereenvoudiging is een van de hoofddoelen van dit voorstel. Te veel sectorspecifieke 
Europese richtlijnen en verordeningen bevatten etiketteringsbepalingen. Deze moeten 
allemaal worden verzameld, hun logische aansluiting op algemene beginselen moet worden 
onderzocht en dit enorme aantal eisen moet gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor 
alle exploitanten en belanghebbenden in de voedselketen, rekening houdend met eventueel 
gebrek aan samenhang met de algemene voorschiften.
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "niet-voorverpakte 
levensmiddelen": levensmiddelen die 
zonder verpakking aan de eindverbruiker 
ter verkoop worden aangeboden en pas op 
het moment van de verkoop aan de 
eindverbruiker worden verpakt, en 
levensmiddelen en verse producten die op 
de plaats van verkoop tevoren worden 
verpakt met het oog op onmiddellijke 
verkoop; een en ander is van toepassing 
overeenkomstig bijlage III bij deze 
verordening; 

Motivering

In winkels worden levensmiddelen ook voorverpakt en in de regel dicht bij door verkopers 
bemande toonbanken te koop aangeboden, om lange wachttijden voor de klanten aan de 
toonbank te voorkomen. Evenals bij levensmiddelen die naar de wens van de individuele 
consument verpakt zijn, is het door de verscheidenheid van het productaanbod, de 
vervaardiging met de hand en het per dag wisselende aanbod in de praktijk onmogelijk, de 
gegevens te vermelden die voor voorverpakte levensmiddelen dwingend zijn voorgeschreven.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) "datum van minimale houdbaarheid van 
een levensmiddel": de datum tot waarop 
het levensmiddel zijn specifieke 
eigenschappen behoudt, mits het op 
passende wijze wordt bewaard;

s) "datum van minimale houdbaarheid van 
een levensmiddel": de datum tot waarop 
het levensmiddel zijn specifieke 
eigenschappen behoudt, mits het op de 
voorgeschreven wijze wordt bewaard;

Motivering

De datum van minimale houdbaarheid houdt verband met de omstandigheden waaronder het 
levensmiddel volgens de declaratie dient te worden bewaard. De exploitant is ervoor 
verantwoordelijk de datum van minimale houdbaarheid met het oog op de 
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bewaarvoorschriften vast te stellen en te declareren. Bovendien moet hier ook de uiterste 
consumptiedatum worden gedefinieerd. 

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

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

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t ter) "bereidingsdatum": de datum 
waarop het levensmiddel veranderde in 
het beschreven product. 

Motivering

Om de consumenteninformatie te verbeteren, moet de bereidingsdatum worden gedefinieerd. 
De voorgestelde definitie is gelijk aan die in Codex (CODEX STAN 1-1985).
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de 
noodzaak overwogen van de instelling van
een overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften, tijdens welke 
levensmiddelen die zijn voorzien van 
etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht, alsook de noodzaak om 
te bepalen dat voorraden van dergelijke 
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht, verkocht mogen blijven worden 
totdat zij zijn uitgeput. 

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

Motivering

Ter vergemakkelijking van de soepele werking van de interne markt en om het 
verpakkingsafval zo veel mogelijk te beperken, is het normaal dat er bij de invoering van 
nieuwe etiketteringseisen wordt voorzien in een overgangsperiode.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) 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 als regel voor een 
product wordt gebruikt. In dergelijke 
gevallen moet op de verpakking duidelijk 
"surrogaat"of "geproduceerd met 
gebruikmaking van (vermelding van het 
vervangende ingrediënt) in plaats van 
(vermelding van het vervangen 
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ingrediënt)"worden vermeld.
Het bepaalde levensmiddelenproduct 
waarbij sprake is van een 
surrogaatlevensmiddel of een vervanging 
wordt, indien mogelijk, op de plaats van 
verkoop van andere levensmiddelen 
gescheiden.

Motivering

Steeds vaker worden surrogaatlevensmiddelen op de markt gebracht, bij voorbeeld op basis 
van plantaardige vetten geproduceerde "kaas".  Ook worden ingrediënten die in de regel voor 
een product worden gebruikt steeds vaker vervangen door goedkopere alternatieven.  De 
consument merkt dit meestal niet. Met het oog op de doorzichtigheid moet dus een 
dienovereenkomstige etikettering worden ingevoerd.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door afbeeldingen die de consument 
misleiden met betrekking tot de ware aard 
of herkomst van het levensmiddel.

Motivering

Afbeeldingen en grafische voorstellingen mogen niet worden gebruikt om de consument met 
opzet te misleiden over de feitelijke oorsprong van een product. Reclame of vrijwillige 
informatie mag verplichte informatie niet overschaduwen of ondergraven.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft, en hun 
mogelijkheid zou beperken om een 
doordachte keuze te maken.

Motivering

Deze verantwoordelijkheid mag niet beperkt blijven tot de bescherming van de gezondheid. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

 De woorden "in de handel" kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom is het van 
belang nader aan te geven dat hier de communautaire markt wordt bedoeld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

beschikken of die hun door hun 
leveranciers is doorgegeven, weten dat zij 
niet aan de bepalingen van deze 
verordening voldoen.

Motivering

De verdelers kunnen niet a priori verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die is 
vermeld op producten van een ander merk.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk 
vervatte uitzonderingen zijn de volgende 
vermeldingen verplicht: 

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk 
en de hoofdstukken V en VI vervatte 
uitzonderingen zijn de volgende 
vermeldingen verplicht:

Motivering

Door de verwijzing naar de hoofdstukken V en VI wordt duidelijk dat in het geval van niet-
voorverpakte levensmiddelen niet alle verplichte vermeldingen vereist zijn en dat in het geval 
van vrijwillig geëtiketteerde levensmiddelen de vereisten van hoofdstuk IV alleen gelden 
indien vrijwillige informatie wordt verstrekt. Voor een exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf die vrijwillig informatie over de voedingswaarde verstrekt, zou het niet 
nodig moeten zijn andere informatie te verstrekken die normaal gesproken vereist zou zijn in 
het geval van voorverpakte levensmiddelen, maar die irrelevant is in het geval van niet-
voorverpakte levensmiddelen. Bovendien dient de exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
flexibel te kunnen zijn wat betreft de wijze van verstrekking van de informatie.
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Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de benaming van het levensmiddel; a) de verkoopbenaming;

Motivering

- Paragraaf 1 a)- h): Taalkundige aanpassing aan de tot dusver gebruikte terminologie 
van de Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG (zie artikel 3 van de richtlijn: o.a. "de benaming 
waaronder het product wordt verkocht", "de nettohoeveelheid").

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de in bijlage II opgenomen ingrediënten 
die allergieën of intoleranties veroorzaken, 
en daarvan afgeleide stoffen;

c) in bijlage II opgenomen ingrediënten die 
allergieën of intoleranties veroorzaken en 
daarvan afgeleide stoffen, met 
inachtneming van specifieke bepalingen 
betreffende niet-voorverpakte 
levensmiddelen;

Motivering

In de tekst van de Commissie, in samenhang met artikel 13, lid 4, wordt de verplichte 
etikettering van allergenen uitgebreid tot niet-voorverpakte levensmiddelen. Verplichte 
etikettering van allergenen bij niet-voorverpakte levensmiddelen zou leiden tot systematische 
etikettering van allergenen, ten einde elk risico van kruisbesmetting te dekken. Verenigingen 
van personen met allergieën schijnen echter de voorkeur te geven aan verplichte 
informatieverschaffing op de plaats van verkoop via een display of de verstrekking van 
informatiebladen. 
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de datum van minimale houdbaarheid of 
de uiterste consumptiedatum;

f) de datum van minimale houdbaarheid of, 
in het geval van levensmiddelen die uit 
microbiologisch oogpunt bederfelijk zijn, 
de uiterste consumptiedatum;

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de bereidingsdatum;

Motivering

Het is, voor de via de verordening nagestreefde verstrekking van relevante gegevens over de 
geconsumeerde levensmiddelen, teneinde de consument in staat te stellen verantwoorde 
keuzes te maken, van wezenlijke betekenis dat deze op de hoogte wordt gesteld van de 
bereidingsdatum. 

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de naam of handelsnaam en het adres 
van de fabrikant of de verpakker dan wel
van een in de Gemeenschap gevestigde 
verkoper;

h) de naam of handelsnaam en het adres in 
de Gemeenschap van de fabrikant of de 
verpakker, de verkoper, de importeur of 
eventueel de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf onder wiens naam 
of handelsnaam het levensmiddel op de 
markt wordt gebracht;

Motivering

De naam of handelsnaam en het adres in de Gemeenschap van de persoon die 
verantwoordelijk is voor het voor de eerste keer op de communautaire markt brengen moeten 
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verplicht worden vermeld. Daartoe moet de beoogde lijst worden uitgebreid en 
gespecificeerd.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van niet verwerkte 
levensmiddelen en alle vlees, met inbegrip 
van vis en schelpdieren, overeenkomstig 
de bestaande voorschriften voor 
rundvlees;

Motivering

Omwille van de transparantie moet de consument het land van oorsprong van het vlees 
kennen. Kennis omtrent de plaats waar het dier werd gehouden en waar het vlees werd 
verpakt is van essentieel belang om de consument in staat te stellen een goed doordachte 
keuze te maken.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 
vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 

Schrappen
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Gezien het belang van deze bepaling is het niet wenselijk om aan de Commissie de exclusieve 
bevoegdheid te verlenen om de lijst van verplichte vermeldingen te wijzigen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Wijzigingen van verplichte bestanddelen van etiketten zijn geen "niet-essentiële onderdelen" 
van de verordening die eventueel via comitologie zouden kunnen worden overeengekomen. 
Het is de speciale bevoegdheid van de wetgever dat te doen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 laat onverlet dat er specifiekere 
communautaire maatregelen betreffende 
maten en gewichten genomen worden.

Artikel 9 laat onverlet dat er specifiekere 
communautaire maatregelen betreffende 
maten en gewichten genomen worden. De 
bepalingen van Richtlijn 2007/45/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 september 2007 tot vaststelling van 
regels betreffende nominale hoeveelheden 
voor voorverpakte producten1 moeten in 
acht worden genomen.
_________

1 PB L 247 van 21.9.2007, blz. 17.
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Motivering

Met het oog op een betere leesbaarheid van deze verordening dient een verwijzing naar 
Richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor 
voorverpakte producten te worden ingevoegd.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan vaststellen dat 
bepaalde verplichte vermeldingen op een 
andere wijze dan op de verpakking of op 
het etiket beschikbaar worden gesteld, op 
voorwaarde dat aan de algemene 
beginselen en voorschriften van 
hoofdstuk II van deze verordening wordt 
voldaan. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Het aangeven van de verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. De 
manieren waarop deze informatie wordt gegeven mag niet veranderd worden door 
maatregelen die ervoor bedoeld zijn niet-essentiële elementen van deze verordening te 
wijzigen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen, 
levensmiddelen die ter plaatse op verzoek 
van de consument worden verpakt of 
levensmiddelen die zijn voorverpakt met 
het oog op directe verkoop zijn de 
bepalingen van artikel 41 van toepassing.
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Motivering

Deze aanvulling maakt duidelijk dat in artikel 13, lid 4 ook wordt verwezen naar artikel 41 
voor levensmiddelen die onmiddellijk worden verpakt (levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop worden verpakt) en niet alleen naar voorverpakte levensmiddelen. De door de 
Commissie voorgestelde tekst van artikel 13, lid 4 bevat geen verwijzing naar levensmiddelen 
die onmiddellijk worden verpakt, hoewel ze gereglementeerd worden door artikel 41, 
waarnaar in artikel 13, lid 4 wordt verwezen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking afgedrukt in een duidelijk 
leesbaar lettertype zodat misleiding van de 
consument onmogelijk is, onverminderd 
de specifieke communautaire wetgeving 
die van toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft. Elementen waarmee ter 
waarborging van de leesbaarheid van 
voedselinformatie rekening moet worden 
gehouden zijn de lay-out van de tekst, de 
typografie, de grootte en de kleur van de 
tekstletter, de kleur van de achtergrond, 
de verpakking en bedrukking en de 
leesafstand en –hoek.

Motivering

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



AD\806188NL.doc 29/60 PE430.628v02-00

NL

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 9, lid 1, bedoelde 
verplichte vermeldingen worden zodanig 
gepresenteerd dat wordt gezorgd voor een 
duidelijk contrast tussen de gedrukte tekst 
en de achtergrond en dat zij gemakkelijk 
zichtbaar, duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar zijn. Elementen waarmee ter 
waarborging van de leesbaarheid van 
voedselinformatie rekening moet worden 
gehouden zijn de lay-out van de tekst, de 
typografie en het lettertype. Reclame op de 
verpakking mag verplichte informatie niet 
overschaduwen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Door de Commissie kunnen Schrappen
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gedetailleerde voorschriften worden 
vastgesteld voor de presentatie van de 
verplichte vermeldingen en de uitbreiding 
van de voorschriften van lid 2 tot de 
bijkomende verplichte vermeldingen voor 
specifieke typen of categorieën 
levensmiddelen, als bedoeld in de 
artikelen 10 en 38. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Motivering

Met deze bepaling zou de Commissie te verstrekkende bevoegdheden krijgen, te meer omdat 
het hier geenszins om "niet-essentiële onderdelen" gaat.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 50 cm2 bedraagt.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lid 2 is niet van toepassing op de in 
artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde 
levensmiddelen.

5. Lid 2 is niet van toepassing op de in 
artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde 
levensmiddelen. In lidstaten met meer dan 
een officiële taal kunnen voor dergelijke 
verpakkingen of recipiënten bijzondere 
nationale voorschriften worden 
ingevoerd.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de 
verplichte voedselinformatie aangebracht 
in een gemakkelijk te begrijpen taal voor 
alle – ook blinde en slechtziende –
consumenten van de lidstaten waar het 
levensmiddel in kwestie in de handel wordt 
gebracht.

Motivering

Ingevolge artikel 56 bis van richtlijn 2004/27/EG (wijziging van richtlijn 2001/83/EG) moet 
bij geneeesmiddelen de informatie ook in brailleschrift op de verpakking worden vermeld, en 
moet de bijsluiter op verzoek van patiëntenorganisaties ook beschikbaar wordt gesteld in voor 
blinden en slechtzienden geschikte formaten. Omdat levensmiddelen met allergene 
ingrediënten problemen kunnen opleveren voor degenen die hiervan onwetend zijn, zou ook 
voor de voedingsinformatie van levensmiddelen moeten worden gekeken naar het systeem van 
verplicht gebruik van braille-schrift. 

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 50 cm2

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



PE430.628v02-00 32/60 AD\806188NL.doc

NL

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in de artikelen 9 en 29 
beschreven vermeldingen zijn niet 
verplicht voor niet-voorverpakte 
producten, met inbegrip van producten 
van grootcateraars als bedoeld in artikel 
2, lid 2, letter d), met uitzondering van 
artikel 9, lid 1, letter c) en bijlage III.

Motivering

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De benaming van het levensmiddel is 
zijn wettelijke benaming. Bij ontstentenis 
van een dergelijke benaming is de 
benaming van het levensmiddel zijn 
gebruikelijke benaming of, als er geen 
gebruikelijke benaming bestaat of de 
gebruikelijke benaming niet wordt 
gebruikt, wordt een beschrijvende 
benaming van het levensmiddel gegeven.

1. De benaming van het levensmiddel is 
zijn wettelijk voorgeschreven benaming. 
Bij ontstentenis van een dergelijke 
benaming is de benaming van het 
levensmiddel zijn gebruikelijke benaming 
of, als er geen gebruikelijke benaming 
bestaat of de gebruikelijke benaming niet 
wordt gebruikt, wordt een beschrijvende 
benaming van het levensmiddel gegeven.
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Motivering

Taalkundige aanpassing aan de tot dusver gebruikte terminologie van de 
Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG.

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het levensmiddel niet is voorverpakt 
en zichtbaar in de verkoopzone is 
aangegeven dat:
- de klanten rechtstreeks via klaarliggend 
informatiemateriaal, en als aanvulling 
tijdens een verkoopgesprek, informatie 
over allergene stoffen kunnen krijgen, en 
- de klanten worden geïnformeerd over de 
mogelijkheid van kruisbesmetting;
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Motivering

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen; a) vloeistofeenheden bij vloeistoffen zoals 
bedoeld in Richtlijn 85/339/EEG van de 
Raad van 27 juni 1985 betreffende 
verpakkingen voor vloeibare 
levensmiddelen1;

__________
1 PB L 176 van 6.7.1985, blz. 18.

Motivering

Taalkundige aanpassing aan de tot dusver gebruikte terminologie van de 
Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG. Aangezien in de praktijk met betrekking tot bepaalde 
levensmiddelen (onder meer ketchup, sausen, mayonaise, consumptie-ijs, specerijen) 
rechtsonzekerheid bestaat over de afbakening tussen ‘vast’ en ‘vloeibaar’, dient lid 1 nader te 
worden ingevuld.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

2. De passende datum is gemakkelijk te 
vinden en is niet verborgen. Deze wordt 
als volgt uitgedrukt:
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Datum van minimale houdbaarheid:

De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden:
- "Ten minste houdbaar tot [datum]" 
wanneer in de datumaanduiding de dag is 
vermeld,
- "Ten minste houdbaar tot eind 
[maand]" in alle andere gevallen.

Motivering

Ter verduidelijking moet bijlage IX in de wetstekst worden opgenomen. De term "ten minste 
houdbaar tot..." moet worden geïnterpreteerd volgens de nationale wetgeving of nationale 
niet wettelijk bindende overeenkomsten. De uitzondering voor de vermelding van de datum 
van minimale houdbaarheid voor afzonderlijke porties consumptie-ijs wordt geschrapt. 
Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, 
zodat het beslist noodzakelijk is dat de datum van minimale houdbaarheid op elke 
afzonderlijke portie staat.

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de energetische waarde; a) de energetische waarde (calorische 
waarde);
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Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het is zaak dat de belangrijkste nutriënten (eiwitten, koolhydraten, waaronder suikers, vetten, 
verzadigde vetzuren, vezels en natrium) zoals eerder in de geldende wetgeving omschreven 
(richtlijn 90/496/EEG) in de verplichte voedingswaardedeclaratie worden vermeld. De 
voedingsinformatie dient niet alleen gericht te zijn op mogelijk ‘problematische’ nutriënten 
door deze in het bijzonder te vermelden, omdat een gezonde voeding een evenwichtige 
samenstelling van al deze elementen vereist.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de hoeveelheden verzadigde 
vetzuren, transvetzuren, vezels en eiwitten.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Dit lid is niet van toepassing op wijn of 
wijnproducten, als omschreven in artikel 
1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
479/2008 en artikel 2, lid 1, van
Verordening nr. 1601/1999 van de Raad, 
vergelijkbare producten, behalve 
producten op basis van druiven, cider, 
perenwijn, bier en gedistilleerde drank, als 
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en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad. De Commissie 
stelt uiterlijk ... * een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 110/2008 en andere 
alcoholhoudende dranken. De Commissie 
stelt uiterlijk ... * een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke handelingen
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. Die handelingen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de procedure bedoeld in artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie.

Motivering

Er moet eerst op een aantal essentiële punten duidelijkheid komen voordat etikettering van 
ingrediënten of voedingswaarde verplicht kan worden gesteld voor alcoholhoudende dranken, 
die immers niet vanwege hun voedingseigenschappen worden genuttigd. Bovendien zien de 
verordeningen 479/2008, 1601/1991 en 110/2008 op de wijze van presentatie en etikettering 
van wijnen en gedistilleerde dranken. Ook bieden zij de mogelijkheid om 
uitvoeringsbepalingen via een eigen comitologieprocedure vast te stellen. Ter wille van de 
consistentie moeten deze bepalingen gehandhaafd blijven.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letters f en g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vezels; Schrappen
g) eiwitten;

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) cholesterol;
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Motivering

Het afzonderlijk vermelden van cholesterol en vetten die cholesterol bevatten kan nuttig zijn 
voor de consument.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lijsten in de leden 1 en 2 kunnen 
door de Commissie worden gewijzigd. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Motivering

Wij zijn niet van mening dat dit niet-essentieel is. Wijziging van de lijst van nutriënten zal 
ingrijpende gevolgen hebben en moet dus aan de wetgever worden overgelaten.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gedeclareerde waarden zijn, 
naargelang het geval, gemiddelde waarden 
die zijn gebaseerd op:

4. De gedeclareerde waarden zijn 
gemiddelde waarden aan het einde van de 
minimale houdbaarheidstermijn die, 
naargelang het geval, zijn gebaseerd op: 

a) de analyse van het levensmiddel door de 
fabrikant; of

a) de analyse van het levensmiddel door de 
fabrikant; of

b) een berekening op basis van de bekende 
of effectieve gemiddelde waarde van de 
verwerkte ingrediënten; of

b) een berekening op basis van de bekende 
of effectieve gemiddelde waarde van de 
verwerkte ingrediënten; of

c) een berekening aan de hand van 
algemeen vaststaande en aanvaarde 
gegevens.

c) een berekening aan de hand van 
algemeen vaststaande en aanvaarde 
gegevens.
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De uitvoeringsvoorschriften voor de 
declaratie van de energie en de nutriënten 
wat betreft de nauwkeurigheid van de 
gedeclareerde waarden, zoals de 
verschillen tussen de gedeclareerde 
waarden en die welke bij officiële 
controles worden geconstateerd, kunnen 
worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 49, lid 2.

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

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moet in de tekst nauwkeuriger worden gesteld dat de 
gedeclareerde waarden het gemiddelde zijn aan het eind van de periode van minimale 
houdbaarheid. Natuurlijke of toegevoegde vitamines en mineralen zijn onderhevig aan 
natuurlijke afbraak- en variatieprocessen. Vitamine C bijvoorbeeld kan in de loop van de 
periode van minimale houdbaarheid van een product op natuurlijke wijze in aanzienlijke mate 
afbreken (afhankelijk van de opslagomstandigheden, blootstelling aan zonlicht, enz.). 
Bovendien zijn de hoeveelheden voedingsstoffen in een product naargelang de oogst of de 
soort onderhevig aan natuurlijke variaties. Daarom moeten er zo spoedig mogelijk voor de 
gehele EU geldende afrondingsregels en tolerantiewaarden voor de vermelding van de 
hoeveelheden voedingsstoffen worden vastgesteld.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, moeten de in lid 1 
bedoelde energie- en voedingswaarden 
ook per portie worden vermeld. 
Indien de informatie per portie wordt 
opgegeven, moet het aantal porties dat de 
verpakking bevat worden vermeld.
Porties worden aangeduid met de tekst 
'portie'.



PE430.628v02-00 40/60 AD\806188NL.doc

NL

Motivering

Opdat consumenten verschillende levensmiddelen van dezelfde categorie met elkaar kunnen 
vergelijken – ongeacht de grootte en de inhoud van de verpakking – is het absoluut 
noodzakelijk dat de hoeveelheid energie en nutriënten altijd per 100 g of per 100 ml wordt 
gedeclareerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn de hoeveelheden per portie uit te drukken, 
indien de producent dit wenst.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De voedingswaardedeclaratie voor 
energiegehalte, vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout kan daarnaast, 
naargelang het geval, worden uitgedrukt 
als percentage van de in deel B van bijlage 
XI vastgestelde referentie-innames per 100 
g, per 100 ml of, volgens artikel 31, lid 2,
per portie. Ook de eventuele declaratie van 
de vitaminen en mineralen wordt 
uitgedrukt als percentage van de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames.

Motivering

Dit amendement is te lezen in samenhang met amendement 135 van de rapporteur inzake 
uniforme vermelding per portie.  Uitsluitende etikettering van absolute opgaven voor 100 g / 
100 ml moet worden aangevuld met procentsgewijze opgaven, om de consumptie van een 
product in verhouding te brengen met de dagelijkse behoefte en de gebruiker zo extra 
informatie te bieden. Veel consumenten kunnen bij absolute hoeveelheden immers niet 
beoordelen of het om een hoge of lage waarde gaat.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 

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

vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, onder b), wordt 
gepresenteerd overeenkomstig deel B van 
bijlage XIII.

Motivering

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

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Naast de voedingswaarde-etikettering
per 100 g of per 100 ml kan deze 
voedingswaarde-etikettering worden 
uitgedrukt per portie, mits de hoeveelheid 
per portie wordt vermeld.

Motivering

Taalkundige aanpassing van de Nederlandse tekst aan de Engelse versie ('in addition').  Om 
misleiding van de consument te voorkomen moet het mogelijk zijn de 
voedingswaardetikettering per portie aan te brengen, als de hoeveelheid per portie duidelijk 
op het product wordt vermeld. Aanvullende vermelding van het aantal porties in een 
verpakking moet mogelijk zijn op vrijwillige basis.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Als het levensmiddel duidelijk als 
afzonderlijke portie of in meerdere 
gemakkelijk als zodanig herkenbare 
porties van gelijke omvang is voorverpakt, 
is het toegestaan om de 
voedingswaardedeclaratie alleen per portie 
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uit te drukken.

Motivering

Levensmiddelen die duidelijk als afzonderlijke portie of in meerdere afzonderlijke porties van 
gelijke omvang zijn voorverpakt, moeten op dezelfde manier worden behandeld als in 
afzonderlijke porties verpakte levensmiddelen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie stelt handelingen vast 
om na te gaan voor welke levensmiddelen 
die niet in lid 2 worden genoemd, het 
toegestaan is om in het hoofdgezichtsveld 
van het in artikel 29, lid 1, letter a) 
bedoelde element de voedingswaarde 
alleen per portie uit te drukken. Die 
handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
aan het einde van de overgangsperiode
vastgesteld volgens de procedure bedoeld 
in artikel 290 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie.

Motivering

 In sommige gevallen zou het voor de consument ook nuttig zijn als de energiewaarde per 
portie werd aangegeven. De definitie van de omvang van de portie moet echter altijd worden 
geharmoniseerd, opdat de consument gemakkelijk kan vergelijken tussen verschillende 
merken van hetzelfde type product.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de voedingswaardedeclaratie grafische 
uitdrukkingsvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

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

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

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

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

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

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

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

2. Modellen voor een grafische weergave 
zijn te vinden in bijlage XIII Deel C bis.

Motivering

Een grafische weergave kan helpen de voedingswaarde-etikettering voor de consument 
begrijpelijker te maken.
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De energetische waarde van het product moet op de voorzijde van de verpakking worden 
vermeld, zodat de consument deze in één oogopslag kan zien. Afgezien van het verstrekken 
van meer omvattende informatie is het nuttig dat de consument in hetzelfde gezichtsveld alle 
informatie ontvangt die hij nodig heeft om een verantwoorde keuze te maken.

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Indien de hoeveelheid energie of 
nutriënt(en) in een product verwaarloosbar 
is, is de voedingswaardedeclaratie voor 
deze elementen niet verplicht, behalve in 
geval van allergenen.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

landbouwproducten en levensmiddelen(1), 
Verordening (EG) nr. 510/2006 van de 
Raad van 20 maart 2006 inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten en 
levensmiddelen(2), Verordening (EG) nr. 
479/2008 van de Raad van 29 april 2008 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt (3), 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2008 betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
(4) en 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 (5), zijn de leden 3 en 
4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 
(1) PB L 93 van 31.03.06, blz. 1.

(2) PB L 93 van 31.03.06, blz. 12.

(3) PB L 148 van 06.06.08, blz. 1.

(4) PB L 39 van 13.02.08, blz. 16.

(5) PB L 149 van 14.06.91, blz. 1.

Motivering

De precieze draagwijdte van lid 2 moet nauwkeurig worden gepreciseerd. Het schijnt de 
bedoeling te zijn van de Commissie om producten met een geografische aanduiding van de 
herkomstetikettering vrij te stellen. Er zijn 5 verordeningen die over geografische 
aanduidingen handelen en dus moeten worden aangehaald.
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Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bepalingen van artikel 14 zijn 
niet van toepassing op vrijwillige 
informatie, maar dergelijke informatie 
moet in elk geval duidelijk leesbaar zijn.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld, behalve bij 
producten waarvan de ingrediënten 
ingevolge artikel 20 van deze verordening 
niet op het etiket hoeven te worden 
vermeld.

Motivering

Lid 3 moet worden gewijzigd ter bewaring van de samenhang van de tekst, met de precisering 
dat lid 3 niet geldt voor producten die onder de vrijstelling vallen van artikel 20 (1).

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het land van herkomst van whisky 
wordt steeds vermeld, en wel in het 
hoofdgezichtsveld. Indien de whisky het 
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product is van meer dan één land, wordt 
elk land van herkomst vermeld.

Motivering

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

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk schrappen

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en vrij verkeer van 
goederen op de interne markt.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk schrappen

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en vrij verkeer van 
goederen op de interne markt.
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Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 
15 jaar na de inwerkingtreding].

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan 10 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding]. Artikel 14, lid 1, is van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan 10 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding]. Artikel 14, lid 1, is van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

Voedingsmiddelen die voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt zijn gebracht, mogen ook daarna in 
omloop worden gebracht tot de voorraden 
zijn uitgeput. 

Motivering

De speciale regeling voor het MKB en het aantal medewerkers moet ruimer worden 
geformuleerd om effectief te kunnen zijn.  Levensmiddelen die voor de inwerkingtreding van 
de verordening op de markt zijn gebracht moeten ook daarna nog verkocht kunnen worden tot 
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de voorraden zijn uitgeput.

Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levensmiddelen die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de markt zijn gebracht en die niet voldoen 
aan de voorschriften van de verordening, 
mogen ook daarna op de communautaire 
markt worden gebracht tot de voorraden 
zijn uitgeput.

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"bevat een bron van fenylalanine" "bevat aspartaam"

Motivering

Doel van dit amendement is de tekst voor de consument begrijpelijker te maken door gebruik 
te maken van de gangbare in plaats van de technische term.

Amendement 83

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. OPPERVLAKTEBEHANDELING 
VAN VRUCHTEN EN GROENTEN
Vruchten en 
groenten die na 
het oogsten een 
oppervlaktebeha

"Oppervlakte-
behandeling 
toegepast"
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ndeling hebben 
ondergaan 
waarbij gebruik 
is gemaakt van 
additieven of 
bestrijdingsmidde
len.

Motivering

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

Amendement 84

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Vlees- en pluimveeproducten

Indien bij de productie van kipproducten 
rund- of varkenseiwitten worden gebruikt, 
moet dit altijd duidelijk op de verpakking 
worden vermeld.

Motivering

De consument moet altijd worden geïnformeerd als bij de productie van kipproducten gebruik 
is gemaakt van rund- of varkenseiwitten. Dit is informatie van vitaal belang voor de 
consument, met name voor mensen met religieuze gevoelens.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV - streepjes 3, 4, 5 en 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- water bestemd voor menselijke 
consumptie, inclusief water waarbij de 

- natuurlijk mineraalwater of ander water 
bestemd voor menselijke consumptie, 
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enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn;

inclusief water waarbij de enige 
toegevoegde ingrediënten kooldioxide 
en/of aroma’s zijn; 

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- kruiden, specerijen, smaakmakers en 
mengsels daarvan;

- zout en zoutvervangers; - zout en zoutvervangers;

- suiker;

Motivering
Water: Overeenkomstig artikel 28, lid 1, van het voorstel zijn "de bepalingen van deze 
afdeling [namelijk 3] niet van toepassing op levensmiddelen die onder de werkingssfeer van 
de volgende wetgeving vallen: b) Richtlijn 80/777 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk 
mineraalwater". Ter voorkoming van verwarring is het zaak te zorgen voor één enkele 
uitzondering overeenkomstig Bijlage IV die geldt voor alle gebottelde soorten water (vgl. 
Richtlijn 90/496, artikel 1, lid 2).
Kruiden: verduidelijking.
Suiker: suiker is samengesteld uit één enkele voedingsstof die gemakkelijk herkenbaar en voor 
de consument niet misleidend is.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 75 cm2 bedraagt;

Motivering

Verpakkingen van minder dan 75 cm2 moeten worden vrijgesteld van verplichte 
voedingswaarde-etikettering.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kauwgom;
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Motivering

Producten zoals assortimenten en geschenkverpakkingen, gemengde multiverpakkingen en 
kauwgom dienen eveneens te zijn vrijgesteld.

Amendement 88

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

In bedrijven van de detailhandel in levensmiddelen en van de ambachtelijke 
levensmiddelensector, met inbegrip van grootkeukens, worden niet-voorverpakte producten 
geproduceerd om onmiddellijk aan de consument te worden overhandigd. Er zijn geen 
standaardprocedures, ingrediënten veranderen dagelijks. De ambachtelijke 
levensmiddelenbereiding staat borg voor het behoud van regionale specialiteiten en een 
veelvoudig aanbod. Daarom is het belangrijk dat deze producenten van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden vrijgesteld.

Amendement 89

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

Door de 
Commissie 

voorgestelde 
tekst

Amendement

DEEL C bis – VERKOOPBENAMING VOOR LEVENSMIDDELEN 
DIE OP EEN ANDER LEVENSMIDDEL GELIJKEN
Nr. Afwijking qua type, kwaliteit en 

samenstelling 
Verkoopbenaming 

1. In vergelijking met kaas, 
volledige of gedeeltelijke 
vervanging van melkvet door 
plantaardig vet

Imitatiekaas

2. In vergelijking met ham, 
veranderde samenstelling 
bestaande uit fijngemaakte 

Imitatieham
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ingrediënten met een aanzienlijk 
lager gehalte aan vlees 

Motivering

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

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel A – punt 5 – linker kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Handhaving van de bestaande regeling. Tot dusver geldt deze bepaling ook voor bereidingen 
van specerijen.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punten 1 en 2 – rechter kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Olie", nader omschreven met: 1. "Olie", nader omschreven met:

hetzij het adjectief "plantaardig" of
"dierlijk", naargelang het geval,

hetzij het adjectief "plantaardig" of 
"dierlijk", naargelang het geval,

hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Het adjectief "geharde" 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 "geharde" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
geharde olie

2. "Vet", nader omschreven met: 2. "Vet", nader omschreven met:
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hetzij het adjectief "plantaardig" of 
"dierlijk", naargelang het geval,

hetzij het adjectief "plantaardig" of 
"dierlijk", naargelang het geval,

hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Het adjectief "geharde" 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 "geharde" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
geharde olie

Motivering

De transvetzuren worden erkend als schadelijk voor de gezondheid en zijn in enkele landen 
verboden. De aanwezigheid ervan moet verplicht en zeer goed leesbaar worden aangegeven. 
Het feit dat zij worden genoemd in de voedingswaardedeclaratie mag niet verhinderen dat zij 
duidelijk bij de ingrediënten worden vermeld.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 4 – linker kolom

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Natief zetmeel en langs fysische weg of 
met enzymen gemodificeerd zetmeel

4. Natief zetmeel, langs fysische weg of 
met enzymen gemodificeerd zetmeel, 
gebrand of gedextrineerd zetmeel, zetmeel 
dat gemodificeerd is door een behandeling 
met zuur of base en gebleekt zetmeel

Motivering

De categorie "zetmeel" dient te worden uitgebreid met gebrand en gedextrineerd zetmeel, 
zetmeel dat gemodificeerd is door een behandeling met zuur of base, en gebleekt zetmeel. 
Deze stoffen worden in de praktijk bij de productie van levensmiddelen gebruikt en moeten in 
de lijst van ingrediënten worden vermeld. Deze stoffen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven.

Amendement 93
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Een vast levensmiddel in een opgietvloeistof verandert tussen de periode van productie en de 
verkoop aan de consument van nettogewicht ten gevolge van de gebruikelijke interacties 
tussen vast levensmiddel en opgietvloeistof. De mate van verandering van het nettogewicht 
hangt af van een aantal omstandigheden, o.m. tijd, temperatuur en vervoers- en 
opslagomstandigheden. De vermelding van het nettogewicht dient dus plaats te vinden op het 
moment van vervaardiging, wanneer de levensmiddelenproducent ten volle verantwoordelijk 
is voor het product en wanneer hij het nettogewicht juist kan vermelden.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – punt 1 en tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vitaminen en mineralen die kunnen 
worden vermeld en hun aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (RDA)

1. Vitaminen en mineralen die kunnen 
worden vermeld en hun aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (RDA)

Vitamine A (µg) 800 Vitamine A (µg) 800
Vitamine D (µg) 5 Vitamine D (µg) 5
Vitamine E (mg) 10 Vitamine E (mg) 12

Vitamine K (µg) 75
Vitamine C (mg) 60 Vitamine C (mg) 80

Thiamine (mg) 1,4 Thiamine (vitamine B1) 
(mg)

1,1

Riboflavine (mg) 1,6 Riboflavine (mg) 1,4
Niacine (mg) 18 Niacine (mg) 16
Vitamine B6 (mg) 2 Vitamine B6 (mg) 1,4
Folacine (µg) 200 Foliumzuur (µg) 200
Vitamine B12 (µg) 1 Vitamine B 12 (µg) 2,5
Biotine (mg) 0,15 Biotine (mg) 50
Pantotheenzuur (mg) 6 Pantotheenzuur (mg) 6

Kalium (mg) 2000
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Chloride (mg) 800
Calcium (mg) 800 Calcium (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
IJzer (mg) 14 IJzer (mg) 14
Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Zink (mg) 15 Zink (mg) 10

Koper(mg) 1
Mangaan (mg) 2
Fluoride (mg) 3,5
Seleen (µg) 55
Chroom (µg) 40
Molybdeen (µg) 50

Jood (µg) 150 Jood (µg) 150

Motivering

De RDA-waarden dienen aangepast te worden aan de nieuwe referentiewaarden 
overeenkomstig de wijziging van de richtlijn voedingswaarde-etikettering, 2008/100/EG (PB 
L 285, blz. 9). 

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

koolhydraten (met 
uitzondering van 
polyolen)

4 kcal/g –
17 kJ/g

koolhydraten (met 
uitzondering van polyolen)

4 kcal/g

- zetmeel vezels 2,4 kcal/g –
10 kJ/g

- zetmeel vezels 2,4 kcal
/g

- eiwitten 4 kcal/g –
17 kJ/g

- eiwitten 4 kcal/g

- vetten 9 kcal/g –
37 kJ/g

- vetten 9 kcal/g

- salatrims 6 kcal/g –
25 kJ/g

- salatrims 6 kcal/g

- alcohol (ethanol) 7 kcal/g –
29 kJ/g

- alcohol (ethanol) 7 kcal/g

- organische zuren 3 kcal/g –
13 kJ/g

- organische zuren 3 kcal/g

Motivering

De berekening aan de hand van twee verschillende eenheden leidt vanwege inconsistente 
omrekeningsfactoren tot tegenstrijdige resultaten. Aangezien "kcal" een eenheid is die door 
de consumenten gemakkelijker te begrijpen is dan de eenheid "kJ", dienen de waarden 
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uitsluitend in kcal te worden uitgedrukt.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel A – tabel – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- energie kJ en kcal - energie kcal

Amendement 97

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

Door de 
Commissie 

voorgestelde tekst

Amendement

DEEL C - GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE 
VOEDINGSWAARDEDECLARATIE

Indien de voedingswaardedeclaratie ook grafisch wordt 
weergegeven, kan dit behalve met andere grafische weergaven ook 
volgens een van de volgende modellen geschieden:
Zuilmodel

100 g bevat: 
kcal / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout 
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percentage van de aanbevolen dagelijkse inname voor 
een volwassene
1 plus 4-model
Variant 1

per portie (1 portie = 50 g)
energie / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout
richtwaarden in % van dagelijkse inname
Variant 2

per portie (1 portie = 50 g)
energie / suikers / vet / verzadigde vetzuren / zout
richtwaarden in % van dagelijkse inname

Motivering

Zie ook het amendement van dezelfde indiener op artikel 33, lid 1. Een grafische weergave 
kan helpen de voedingswaarde-etikettering voor de consument begrijpelijker te maken
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