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Amendement 80
Cornelis de Jong

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 vanuit 
boerenbedrijven, vallen niet onder deze 
verordening. Om kleine en middelgrote 
ondernemingen in de ambachtelijke 
levensmiddelensector niet overmatig te 
belasten, dienen niet-voorverpakte 
producten van de etiketteringsplicht te 
worden vrijgesteld.

Or. en

Motivering

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: 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 products from the compulsory nutrition 
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declaration requirement.

Amendement 81
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om het mogelijk te maken dat de 
voedselinformatiewetgeving wordt 
aangepast aan de veranderende 
informatiebehoeften van de consumenten 
moet er bij overwegingen over de 
noodzaak van verplichte 
voedselinformatie ook rekening mee 
worden gehouden dat de meerderheid van 
de consumenten grote belangstelling toont 
voor het verstrekken van bepaalde 
informatie.

(18) Om het mogelijk te maken dat de 
voedselinformatiewetgeving wordt 
aangepast aan de veranderende 
informatiebehoeften van de consumenten 
en om te voorkomen dat er overbodig 
verpakkingafval ontstaat, moet de 
verplichte etikettering van levensmiddelen 
beperkt blijven tot vermelding van 
elementaire gegevens die aantoonbaar 
van groot belang zijn voor de meeste 
consumenten. Extra informatie naast de 
verplichte elementaire etikettering kan 
aan belangstellende consumenten 
vrijwillig worden verstrekt. Daartoe 
bieden de moderne Informatie- en 
communicatietechnologie verschillende 
mogelijkheden, zoals bv. speciale 
informatie-websites op het Internet of in 
de verkooppunten aanwezige 
streepjescodelezers.

Or. de

Motivering

Een overdosis gegevens op verpakkingen is zinledig. Afgezien van de extra belasting voor het 
milieu zou dat ook de opnamecapaciteit van de meeste consumenten te boven gaan, die hun 
aankoopbeslissingen immers binnen enkele seconden nehmen.  Daarom moet ervoor worden 
gezorgd dat de belangrijkste informatie op de verpakking te vinden is, waarbij alle verdere 
extra informatie langs andere kanalen aan de belangstellende consument kan worden 
meegedeeld.
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Amendement 82
Cornelis de Jong

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, 
onmiddellijk wanneer zij vernemen dat 
dergelijke informatie niet in 
overeenstemming is met de bepalingen 
van deze verordening.

Or. en

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.
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Amendement 83
Liem Hoang Ngoc

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 kleine letters 
één van de belangrijkste oorzaken van de 
ontevredenheid van de consumenten met 
voedseletiketten zijn. De lettergrootte, het 
lettertype, de kleur en het contrast die op 
de etiketten worden aangewend moeten 
dus snelle en gemakkelijke lezing door de 
consumenten mogelijk maken. 

Or. fr

Amendement 84
Toine Manders

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 

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk, 
begrijpelijk en leesbaar zijn zonder dat 
een overdaad aan informatie plaatsvindt, 
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 
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consumenten met voedseletiketten is. één van de belangrijkste oorzaken van de 
ontevredenheid van de consumenten met 
voedseletiketten is.

Or. nl

Motivering

Overdaad schaadt. Een teveel aan informatie beëindigt de informatieve functie van 
voedseletiketten. Hierdoor verdwijnt het doel, namelijk dat de consument beter doordachte 
voedsel- en voedingskeuzes moet kunnen maken.

Amendement 85
Tiziano Motti, Lara Comi

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 bijgevolg 
elementen als grootte, lettertype, kleur en 
contrast als geheel in overweging moeten 
worden genomen om te zorgen voor 
tevredenheid van de consumenten met 
voedseletiketten.

Or. it
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Amendement 86
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Met het oog op de samenhang moeten voor alcoholhoudende mengdranken dezelfde 
voorschriften gelden als voor wijn, bier en gedistilleerde dranken.

Amendement 87
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 88
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alle alcoholhoudende dranken, 
inclusief alcoholhoudende mengdranken, 
maar exclusief wijn, informatie worden 
verstrekt over de ingrediënten die zij 
bevatten. 

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wijn en andere alcoholhoudende dranken. In 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van 17 mei 1999 wordt al 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. Bovendien verandert de samenstelling van het product met de tijd: gebottelde 
wijn ontwikkelt zich in de tijd.

Amendement 89
Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Alle alcoholhoudende dranken moeten in deze verordening worden opgenomen, aangezien 
deze streeft naar een hoog niveau van gezondheid voor de consument.

Amendement 90
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over 
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 
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presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/892 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. 

gedistilleeerde drank, als omschreven in 
aritkel 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 dranken 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.

(2) PB L [...], [...], blz. [...]. (2) PB L 39 van 13.02.2008, blz. 16.

Or. en

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 91
Cornelis de Jong

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 

(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 
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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. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/892 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. 

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.

(2) PB L [...], [...], blz. [...].

Or. en

Motivering

Hoewel ik met de Commissie van mening ben dat er voor wijn al speciale verordeningen 
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bestaan, geldt dit niet voor bier en gedistilleerde dranken; voor de consument is het van 
belang de ingrediënten te kennen, niet alleen vanwege de calorische waarde van deze 
producten, maar ook wegens het frequent gebruik van kunstmatige ingrediënten. 

Amendement 92
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie moet de consument het land van oorsprong van het vlees 
kennen.
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Amendement 93
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom 
is het dienstig dat ervoor wordt gezorgd 
dat informatie over de nutriënteninhoud 
van met name alcoholhoudende 
mengdranken wordt verstrekt.

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de nutriënteninhoud van 
met name alcoholhoudende mengdranken
wordt verstrekt.

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de energie- en 
koolhydrateninhoud van alle 
alcoholhoudende dranken, exclusief wijn, 
wordt verstrekt. 

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wijn en andere alcoholhoudende dranken. In 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van 17 mei 1999 wordt al 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 
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geïnformeerd. Bovendien verandert de samenstelling van het product met de tijd: gebottelde 
wijn ontwikkelt zich in de tijd.

Amendement 95
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de nutriënteninhoud van 
met name alcoholhoudende mengdranken 
wordt verstrekt.

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcohol-houdende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de energie- en 
koolhydrateninhoud van alle 
alcoholhoudende dranken, waaronder 
ook alcoholhoudende mengdranken wordt 
verstrekt.

Or. fr

Amendement 96
Cornelis de Jong

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 
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verstrekken wordt voorgeschreven door 
andere communautaire wetgeving.

Or. en

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 
zijn meer verpakkingsafval, eventueel grotere porties per verpakking en ook nepverpakkingen. 

Amendement 97
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat nog geen onderzoek naar het gedrag van de consument bij het kopen van 
levensmiddelen waarin gegevens uit alle lidstaten zijn verwerkt (zie ook overweging 38). 
Verder kan, gezien het grote aantal verschillende levensmiddelenverpakkingen, nauwelijks 
een algemene definitie van het "hoofdgezichtsveld" worden gegeven, net zomin als bij menige 
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verpakking duidelijk uit te maken valt wat de voorkant is. De verstrekte informatie moet 
eenvoudig, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn en in een gemakkelijk herkenbare vorm 
zijn aangebracht, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze tot de voorkant van de 
verpakking moet worden beperkt.

Amendement 98
Cornelis de Jong

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)"bij voorkeur middels 
een kleurencode 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 hetzelfde gezichtsveld op 
de verpakking worden aangebracht.

Or. en

Motivering

Hoewel de ervaringen met een kleurencode positief zijn, is het nog te vroeg om de lidstaten te 
verplichten een dergelijk systeem in dit stadiun in te voeren. Meer informatie en gegevens zijn 
nodig. Dit staat ook in overweging 38, waarin erop wordt aangedrongen dat verder 
onderzoek naar de begrijpelijkheid van de informatie voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, zo nodig, geharmoniseerde regelingen kunnen 
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worden ingevoerd.

Amendement 99
Emma Mcclarkin

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)" in het 
hoofdgezichtsveld op de voorkant van de 
verpakking worden aangegeven.

Or. en

Amendement 100
Toine Manders

Proposition de règlement
Recital 37

Texte proposé par la Commission 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 

(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, 
gemakkelijk te begrijpen en leesbaar zijn, 
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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.

zonder dat een overdaad aan informatie 
plaatsvindt. 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.

Or. nl

Justification

Overdaad schaadt. Een teveel aan informatie beëindigt de informatieve functie van 
voedseletiketten. Hierdoor verdwijnt het doel, namelijk dat de consument beter doordachte 
voedsel- en voedingskeuzes moet kunnen maken.

Amendement 101
Emilie Turunen

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 

(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 
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aangebracht. aangebracht. De informatie wordt per 100 
g of per 100 ml verstrekt in een 
combinatie van grote, middelgrote en 
kleine lettertypes via een codering in de 
kleuren groen, oranje en rood Uit 
onderzoek is gebleken dat de 
consumenten de via een kleurencode 
verstrekte informatie het gemakkelijkst te 
begrijpen vinden.

Or. en

Motivering

Gezien het huidige onderzoek en de doelstelling om de begrijpelijkheid van voedselinformatie 
voor de consument te verbeteren is etikettering op de voorkant van de verpakking via een 
begrijpelijke kleurencode en lettertype noodzakelijk.

Amendement 102
Emma Mcclarkin

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. Onderzoek 
met betrekking tot de plaats van dergelijke 
informatie geeft geen eenduidige 
resultaten opgeleverd. Om ervoor te 
zorgen dat de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie bij 
elkaar in hetzelfde gezichtsveld worden 
weergegeven.

Or. en
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Motivering

De gemiddelde consument vindt een etiket handiger en gemakkelijker te begrijpen als alle 
essentiële informatie (voeding, allergenen, suggesties voor het bereiden en serveren) binnen 
één gezichtsveld te vinden is.  Dit houdt in dat alle informatie die de consumenten nodig 
hebben om doordachte keuzen te kunnen maken, op het achteretiket vermeld moet worden. 

Amendement 103
Anna Maria Corazza Bildt

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 voor de 
gehele Gemeenschap geldige 
wetenschappelijke bewijzen 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 100g/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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 104
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De declaratie in het 
hoofdgezichtsveld van de hoeveelheden 
voedingselementen en vergelijkende 
indicatoren in een gemakkelijk erkenbare 
vorm om een beoordeling van de 
voedingseigenschappen van een 
levensmiddel mogelijk te maken, moet in 
haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

Schrappen

Or. en

Motivering

Reeds vermeld in overweging 37.

Amendement 105
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 

(41) Ook bij niet-voorverpakte 
levensmiddelen en het aanbod van grote 
cateringbedrijven is informatie over 
mogelijke allergenen zeer belangrijk voor 
personen met een allergie. Daarom moet 
dergelijke informatie altijd voor de 
consument beschikbaar zijn op de plaats 
de levensmiddelen worden verkocht of 
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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.

geconsumeerd.

Or. en

Motivering

Speciale nationale regelingen in de lidstaten zouden schadelijk zijn voor de interne markt en 
zouden deze verordening tot in het absurde voeren. 

Amendement 106
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(41) Informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen en cateringaanbiedingen 
dient in beginsel vrijwillig te worden 
verstrekt.  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 de 
verstrekking van dergelijke informatie
ingevolge deze verordening verplicht zijn.  

Or. de
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Motivering

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Amendement 107
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om ervoor te zorgen dat meer 
gedetailleerde voorschriften inzake 
voedselinformatie op dialectische wijze 
worden opgesteld en vastgesteld en op 
beste praktijken zijn gestoeld, moeten op 
communautair en nationaal niveau 
flexibele mechanismen worden opgezet 
die zijn gebaseerd op een openbare en 
transparante raadpleging en een 
duurzame wisselwerking tussen een groot 
aantal representatieve belanghebbenden. 
Dergelijke mechanismen kunnen leiden 
tot de ontwikkeling van nationale niet-
bindende regelingen op grond van solide 
consumentenonderzoek en een brede 
raadpleging van belanghebbenden. Er 
moeten mechanismen worden opgezet die 
de consumenten in staat stellen de 
overeenkomstig een nationale regeling 
geëtiketteerde levensmiddelen te 
identificeren, bijvoorbeeld aan de hand 
van een identificatienummer of een 
symbool.

(45) Presentatievormen die in lidstaten 
zijn ingeburgerd en die de consumenten in 
staat stellen levensmiddelen te 
identificeren die aan bepaalde criteria 
beantwoorden, mogen op vrijwillige basis 
blijven worden gebruikt. Daarnaast moet 
de mogelijkheid bestaan om in 
overeenstemming met de voorschriften in 
deze verordening eventueel op nijverheid 
en handel gestoelde presentatievormen 
voor de voedingswaarde-etikettering te 
gebruiken. Zulke presentatievormen 
moeten  op betrouwbare 
consumentenonderzoeksresultaten 
berusten. 
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Or. de

Motivering

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Amendement 108
Cornelis de Jong

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 
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. 

Or. en

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 
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oplopen. Bovendien kan kruiscontaminatie niet worden uitgesloten op plaatsen waar de voor 
verwerking beschikbare ruimte beperkt is. 

Amendement 109
Anja Weisgerber

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 voorverpakte
levensmiddelen die voor aflevering aan de 
eindverbuiker bestemd zijn, en op voor 
levering aan grootcateraars bestemde 
levensmiddelen.

Zij is niet van toepassing op 
levensmiddelen die rechtstreeks op de 
plaats van verkoop vóór de aflevering aan 
de eindverbuiker worden verpakt.

Or. de

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.
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Amendement 110
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 de 
eindverbruiker bestemde voorverpakte
levensmiddelen, inclusief door 
grootcateraars geleverde levensmiddelen 
en voor levering aan grootcateraars 
bestemde levensmiddelen.

Or. de

Amendement 111
Anja Weisgerber

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 
worden aangeboden en niet of 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;

Or. de

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.
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Amendement 112
Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking voor 
onmiddellijke verkoop aan de 
eindconsument wordt aangeboden; 
levensmiddel dat niet of pas op het 
moment van verkoop aan de 
eindconsument wordt verpakt; en 
dagverse producten die met het oog op 
onmiddellijke verkoop op de 
productiedatum worden voorverpakt;

Or. en

Motivering

Met het oog op de goede werking van deze verordening wordt aanbevolen niet alleen een 
definitie te geven van voorverpakte levensmiddelen, maar ook van niet-voorverpakte 
levensmiddelen.

Amendement 113
Anja Weisgerber

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 vervangen wordt 
door een ander;

Or. de
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Motivering

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

Amendement 114
Cornelis de Jong

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 verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt tenzij 
deze eisen betrekking hebben op 
spoedeisende bescherming van de 
menselijke gezondheid, een 
overgangsperiode van ten hoogste 18 
maanden 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. 

Or. en

Motivering

 Om het verpakkingsafval zo veel mogelijk te beperken is het normaal dat er bij de invoering 
van nieuwe etiketteringseisen wordt voorzien in een overgangsperiode, tenzij er verband is 
met rechtstreeks gevaar voor de volksgezondheid. In dit laatste geval kan een dergelijke 
periode ongewenst zijn. De tekst volgt het door de rapporteur voorgestelde amendement, 
maar voegt het woord "spoedeisend" toe, aangezien deze term door de rapporteur zelf in de 
motivering wordt gebruikt.
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Amendement 115
Othmar Karas

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 verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, worden
voor de periode na de inwerkingtreding 
van de nieuwe voorschriften passende 
overgangsperioden van tenminste drie 
jaar vastgesteld, tijdens welke 
levensmiddelen die zijn voorzien van 
etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht. Hierbij wordt er 
rekening mee gehouden dat voorraden van 
dergelijke levensmiddelen die vóór het 
einde van de overgangsperiode in de 
handel zijn gebracht, verder verkocht 
mogen worden totdat zij zijn uitgeput, 
maar niet langer dan drie jaar na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
bepalingen. Hetzelfde geldt voor 
voorraden etiketten die exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
bepalingen in voorraad hebben.

Or. de

Motivering

Om in de praktijk realistische overgangsperioden te garanderen, met name voor KMO's, moet 
in passende overgangsperioden (van tenminste drie jaar) worden voorzien. Bij de vaststelling 
van de overgangsperiode is het belangrijk de aanzienlijke kosten van investeringen in 
drukwerk en de ontwikkeling van verpakkingsmateriaal, alsmede de dure vernietiging van 
voorraden etiketten te voorkomen.
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Amendement 116
Emma Mcclarkin

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 verder verkocht mogen 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. 

Or. en

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 117
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de
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Amendement 118
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie wordt 
rekening gehouden met de wijdverspreide 
behoefte bij de meerderheid van de 
consumenten aan bepaalde informatie 
waaraan zij significante waarde hechten of 
met de algemeen aanvaarde voordelen 
daarvan voor de consument die daardoor 
in staat wordt gesteld om goed doordachte 
keuzes te maken. 

2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie wordt 
rekening gehouden met de mogelijke 
kosten en voordelen van het verstrekken 
aan belanghebbenden (o.m. consumenten, 
producenten en anderen) van bepaalde 
informatie waaraan zij significante waarde 
hechten of met de algemeen aanvaarde 
voordelen om de consument in staat te 
stellen goed doordachte keuzes te maken.  

Or. en

Motivering

De invoering van nieuwe etiketteringsvoorschriften moet alleen doorgang vinden als op 
feitelijke gegevens gebaseerd onderzoek aantoont dat deze nieuwe eisen voordelen bieden.  
De kosten van het aanbieden van nieuwe informatie mogen niet disproportioneel zijn.  
Verandering van etiket heeft voor producenten in de EU en voor de invoer uit derde landen 
gevolgen van betekenis; er moet een evenwicht worden gevonden tussen de behoeften van 
consumenten en producenten. 

Amendement 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) door afbeeldingen die de consument 
misleiden met betrekking tot de 
oorsprong, hoedanigheden of 
samenstelling van het levensmiddel;

Or. de
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Motivering

Niet alleen de oorsprong moet onderstreept worden, maar ook de samenstelling en 
hoedanigheid. De regeling is bedoeld om te zorgen voor duidelijke en waarachtige 
afbeeldingen op levensmiddelen. Op een beker yoghurt met vanille-smaakstoffen werkt de 
afbeelding van vanillestengels misleidend.

Amendement 120
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) doordat de consument door het 
etiket of door afbeeldingen op de 
verpakking de indruk krijgt dat het om 
een bepaald product of ingrediënt gaat, 
terwijl in feite sprake is van een 
surrogaatlevensmiddel of om vervanging 
van het ingrediënt dat in de regel voor een 
product wordt gebruikt. In dergelijke 
gevallen moet het product op de voorzijde 
van de verpakking de toevoeging 
"Surrogaat" of "geproduceerd met 
gebruikmaking van (vermelding van het 
vervangende product) in plaats van 
(vermelding van het vervangen product).

Or. de

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.
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Amendement 121
Anna Maria Corazza Bildt

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 oorsprong van het levensmiddel. 

Or. en

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 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) doordat de consument door het 
etiket of door afbeeldingen op de 
verpakking in de veronderstelling wordt 
gebracht dat er sprake is van een bepaald 
product of ingrediënt, terwijl in feite 
sprake is van een surrogaatlevensmiddel 
of om een vervanging van een ingrediënt 
dat als regel voor een product wordt 
gebruikt. In dergelijke gevallen moet op 
het product de toevoeging "geproduceerd 
met gebruikmaking van (vermelding van 
het vervangende product) in plaats van 
(vermelding van het vervangen product).

Or. en

Motivering

Met het oog op de transparantie moet een passende etikettering voor 
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surrogaatlevensmiddelen worden ingevoerd. Steeds vaker worden surrogaatlevensmiddelen 
op de markt gebracht, bij voorbeeld op basis van plantaardige vetten geproduceerde "kaas". 
Tevens moet worden geconstateerd dat in het algemeen gebruikte ingrediënten ten dele 
worden vervangen door goedkopere vervangende producten (bij voorbeeld wordt melk in 
consumptie-ijs vervangen door plantaardig vet, truffel door truffelolie en vanille-extract door 
vanilline). De consument merkt dit meestal niet en daarom is meer duidelijkheid en 
transparantie nodig.

Amendement 122
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

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 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Het in artikel 49, lid 1, bedoelde 
comité kan een niet-uitputtende lijst 
opstellen van de beweringen en 
uitdrukkingen in de zin van lid 1 die niet 
of slechts beperkt mogen worden gebruikt. 

Or. en
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Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om de bestaande bepaling in de voedselwetgeving 
van de EU (Richtlijn 2000/13/EG) te behouden; volgens deze bepaling moeten de lidstaten 
gezamenlijk optreden indien er beperkingen moeten worden gesteld aan het gebruik van 
bepaalde beweringen en uitdrukkingen op etiketten.  Bij gebrek aan een dergelijke bepaling 
zouden de afzonderlijke landen zelf hun wetgeving kunnen bepalen en zouden de definities van 
lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen, met handelsbarrières in de interne markt tot gevolg.  

Amendement 124
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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 125
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
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onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over al dan niet 
voorverpakte levensmiddelen wordt 
doorgegeven aan de exploitant die het 
levensmiddel ontvangt om hem in staat te 
stellen de in artikel 9, lid 1, onder a) tot en 
met c) en f), vermelde verplichte 
voedselinformatie aan de eindverbruiker te 
verstrekken.

Or. el

Amendement 126
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de benaming van het levensmiddel;  de verkoopbenaming; 

Or. de

Motivering

- Lid 1 sub 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 
verkoopbenaming”, “nettohoeveelheid”).

Amendement 127
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel;

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel (amendement niet van 
toepassing voor NL tekst);

Or. de
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Motivering

- Lid 1 sub 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 
verkoopbenaming”, “nettohoeveelheid”).

Amendement 128
Othmar Karas

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, 
voor levensmiddelen die microbiologisch 
bederfelijk zijn, de uiterste 
consumptiedatum;

Or. de

Motivering

Lid 1 sub 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 verkoopbenaming”, 
“nettohoeveelheid”).

Amendement 129
Cornelis de Jong

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.

Or. en
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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 
verplicht worden vermeld. Daartoe moet de beoogde lijst worden uitgebreid en 
gespecificeerd.

Amendement 130
Othmar Karas

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 indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande de werkelijke herkomst;

Or. de

Motivering

- De voorgestelde uitbreiding van de herkomstetikettering wordt verworpen. 
Herkomstetikettering met betrekking tot afzonderlijke ingrediënten is in de praktijk vaak niet 
mogelijk, vooral wanneer producenten afhankelijk zijn van een wisselend aanbod van 
grondstoffen op de markt. Een verplichte vermelding van herkomstgegevens leidt daarom tot 
minder flexibiliteit en daarmee tot hogere kosten. Daarom moeten de formulering van art. 3 
lid. 1 sub 8 van richtlijn 2000/13EG en daarmee het criterium voor het algemeen 
misleidingsverbod gehandhaafd blijven. 
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Amendement 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 alle vlees. De voorschriften 
voor rundvlees, kalfsvlees, vis en 
schelpdieren gelden voor ander vlees;

Or. en

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 132
Sylvana Rapti

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 

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst, ook van niet verwerkte 
levensmiddelen, indien het weglaten 
daarvan de consument zou kunnen 
misleiden aangaande het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
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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;

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

Or. el

Amendement 133
George Lyon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) voor bepaalde primaire producten: 
het land van oorsprong, op basis van een 
individuele benadering en na raadpleging 
van de belanghebbenden in de betrokken 
sectoren; 

Or. en

Motivering

Vermelding van het land van oorsprong is voor bepaalde primaire producten (zoals 
rundvlees) reeds verplicht, omdat zulks voor traceerbaarheid en veiligheid nodig werd 
geacht. Er kunnen best nog meer producten zijn die eenzelfde benadering verdienen; die 
mogelijkheid moet daarom blijven bestaan. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan 
de verwachtingen van de consument ten aanzien van bepaalde soorten levensmiddelen. 



PE438.135v03-00 42/154 AM\802277NL.doc

NL

Amendement 134
Frank Engel

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
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. de

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 135
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om de bestaande bepaling in de voedselwetgeving 
van de EU (Richtlijn 2000/13/EG) te behouden; volgens deze bepaling moeten de lidstaten 
gezamenlijk optreden indien er beperkingen moeten worden gesteld aan het gebruik van 
bepaalde beweringen en uitdrukkingen op etiketten.  Bij gebrek aan een dergelijke bepaling 
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zouden de afzonderlijke landen zelf hun wetgeving kunnen bepalen en zouden de definities van 
lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen, met handelsbarrières in de interne markt tot gevolg.  

Amendement 136
Cornelis de Jong

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

Or. en

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 137
Anna Maria Corazza Bildt

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, 

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
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bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm 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.

bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met  
letters met 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. Reclame op de verpakking mag 
verplichte informatie niet overschaduwen. 
De factoren als bedoeld in bijlage III b 
beïnvloeden de leesbaarheid en worden bij 
het ontwerp van het etiket in aanmerking 
genomen.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan meetbare en daarom te handhaven criteria om de duidelijkheid van 
etiketten te verbeteren. Terwijl een minimumlettergrootte niet noodzakelijkerwijs garant staat 
voor algehele duidelijkheid, zorgt dit amendement ervoor dat rekening moet worden 
gehouden met een aantal factoren die van invloed op de duidelijkheid zijn (b.v. contrast, 
lettertype, layout, enz.). Reclame op de verpakking mag verplichte informatie niet 
overschaduwen.

Amendment 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

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 3 mm 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 

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 letter en een contrast die de gedrukte 
tekst tegen de achtergrond doen 
uitkomen, onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
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toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

onder a) tot en met k) bedoelde vereisten 
betreft.

Or. it

Motivering

Een lettergrootte van minimum 3 mm zou als gevolg hebben dat de verpakkingen groter 
worden, hetgeen haaks staat op de milieudoelstellingen. De fabrikanten moeten het formaat 
van de etiketten kunnen aanpassen aan de afmetingen van hun product, en daarbij tevens 
zorgen voor zo goed mogelijke leesbaarheid en duidelijkheid van de verstrekte informatie. 

Amendement 139
Cornelis de Jong

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 3 mm 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. 
De Commissie stelt in samenwerking met 
de Europese consumentenorganisaties en 
belanghebbenden voorschriften op over 
de wijze waarop van elk van deze 
elementen gebruik moet worden gemaakt 
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om de leesbaarheid van voedselinformatie 
voor de consument te waarborgen. Die 
maatregelen, die beogen niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3,
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

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. 

Amendement 140
Othmar Karas

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 3 mm 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 zodanig 
afgedrukt dat leesbaarheid gewaarborgd 
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.

Or. de

Motivering

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
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3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Amendement 141
George Lyon

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 3 mm 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. De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden met behulp van 
lettertype, kleur en contrast duidelijk 
leesbaar op de verpakking of op het etiket 
afgedrukt, 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.

De Commissie stelt in samenwerking met 
vertegenwoordigers van de relevante 
belangengroepen bindende voorschriften 
voor de leesbaarheid van 
voedselinformatie voor de consument op. 
Die maatregelen, die beogen niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
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artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Amendement 142
Anja Weisgerber

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 3 mm 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. De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden zodanig  op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt, dat 
duidelijke leesbaarheid is gewaarborgd, 
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.

In het kader van een 
raadplegingsprocedure ontwerpt de 
Commissie samen met personen die in dit 
verband relevante belangen 
vertegenwoordigen bindende regels voor 
de leesbaarheid van 
consumenteninformatie op 
levensmiddelen. Deze maatregelen, die 
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niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Amendment 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

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 duidelijk 
leesbaar en onuitwisbaar zijn.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk dat de consument altijd kennis kan nemen van de verplichte informatie 
bedoeld in art. 9, lid.1.
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Amendement 144
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Door de Commissie kunnen 
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 types 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.

Schrappen

Or. de

Motivering

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

Amendement 145
George Lyon

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 146
Cornelis de Jong

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 Commissie stelt in samenwerking 
met de Europese 
consumentenorganisaties en 
belanghebbenden voorschriften op over 
de wijze waarop de in artikel 14, lid 1 
bedoelde elementen moeten worden 
aangebracht om de leesbaarheid van 
voedselinformatie voor de consument bij 
verpakkingen of recipiënten met een zeer 
beperkt oppervlak te waarborgen.

Or. en

Motivering

De leesbaarheid van voedselinformatie op kleine producten blijft een uitdaging: in het 
algemeen dient slechts een deel van de informatie als bedoeld in artikel 9 verplicht te zijn in 
geval van producten met een bedrukbaar oppervlak van 80cm2. Via dit amendement dient de 
Commissie echter samen met alle belanghebbenden na te gaan hoe voedselinformatie op 
leesbare wijze op kleine producten kan worden aangebracht. 

Amendement 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Amendement 148
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 14 – paragraph 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en, zo nodig, 
onuitwisbare letters aangebracht. Andere 
aanduidingen, afbeeldingen of ander 
materiaal mogen de verplichte informatie 
in geen geval verbergen, minder zichtbaar 
maken, aan de aandacht onttrekken of 
onderbreken.

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en, zo nodig, 
onuitwisbare letters aangebracht, zonder 
dat een overdaad aan informatie 
plaatsvindt. Andere aanduidingen, 
afbeeldingen of ander materiaal mogen de 
verplichte informatie in geen geval 
verbergen, minder zichtbaar maken, aan de 
aandacht onttrekken of onderbreken.

Or. nl

Motivering

Overdaad schaadt. Een teveel aan informatie beëindigt de informatieve functie van 
voedseletiketten. Hierdoor verdwijnt het doel, namelijk dat de consument beter doordachte 
voedsel- en voedingskeuzes moet kunnen maken.

Amendement 149
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verplichte voedselinformatie 
beschikbaar is voordat de aankoop 
plaatsvindt en voorkomt op het materiaal 
ter ondersteuning van de verkoop op 
afstand of via andere passende middelen 
wordt verstrekt;

a) de verplichte voedselinformatie 
beschikbaar is vóór de sluiting van de 
overeenkomst en leesbaar is op een wijze 
die bij het gebruikte medium van 
communicatie op afstand past; de 
consument dient de verplichte informatie 
te ontvangen op een duurzaam medium 
en binnen een redelijke tijd na de sluiting 
van de overeenkomst doch uiterlijk op het 
tijdstip van aflevering van de 
levensmiddelen, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 13, lid 2. 
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Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering komt overeen met de benadering die bij andere relevante EU-
consumentenwetgeving is gevolgd. 

Amendement 150
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 9, lid 1, onder d), f), g), h) 
en k), bedoelde informatie pas bij de 
aflevering verplicht is.

b) de in artikel 9, lid 1, letter f) bedoelde 
informatie pas bij de aflevering verplicht 
is.

Or. en

Motivering

Om een goed doordacht besluit te nemen is het voor de consument van essentieel belang al 
over alle informatie als bedoeld in artikel 9, lid 1 te kunnen beschikken. Een uitzondering kan 
echter worden gemaakt voor de minimale houdbaarheidsdatum die op het tijdstip van 
aankoop wellicht niet bekend is.

Amendement 151
Olle Schmidt

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 gemakkelijk te begrijpen taal voor 
de consumenten van de lidstaten waar een 
levensmiddel 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 een 
levensmiddel in de handel wordt gebracht.

Or. sv
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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 152
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Informatie over artikel 9, lid 1: b) "de lijst van ingrediënten", d) "de hoeveelheid van 
bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten" en g) "bijzondere bewaarvoorschriften of 
gebruiksvoorwaarden", moet ook verplicht zijn voor producten die zijn verpakt in glazen 
flessen die bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt.

Amendement 153
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij glazen flessen die bestemd zijn om 
opnieuw te worden gebruikt, die op 

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

onuitwisbare wijze zijn gemerkt en waarop 
bijgevolg geen etiket, band of label is 
aangebracht, zijn alleen de vermeldingen 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), verplicht.

Or. de

Motivering

Een verplichte voedingswaarde-etikettering wordt verworpen. Juist in glazen flessen die 
bestemd zijn om opnieuw te worden gebruikt, worden in de regel afzonderlijke porties (van 
bv. 200 ml of 250 ml) verkocht. De beschikbare ruimte voor etiketteringsinformatie is bij dit 
soort flessen beperkt. Daarom dient te worden vastgehouden aan de tot dusver geldende 
etiketteringsvereisten, d.w.z. de vermelding van de verkoopbenaming, de nettohoeveelheid, 
allergene stoffen en de datum van minimale houdbaarheid (vgl. artikel 13, lid 4 van de 
Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG). 

Amendement 154
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Door de steeds verder uitdijende wetgving inzake etikettering van levensmiddelen zijn de 
verplichte vermeldingen thans veel talrijker dan in het verleden, en bovendien is de 
etikettering vaak meertalig. Om die redenen menen wij dat het grootste bedrukbare oppervlak 
tot 100 cm2 mag gaan om voor de uitzondering in aanmerking te komen. 
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Amendement 155
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste bedrukbare oppervlak minder 
dan 100 cm2 of de nettohoeveelheid 
minder dan 30 g 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.

Or. de

Motivering

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Amendement 156
Anja Weisgerber

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 

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste bedrukbare oppervlak minder 
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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.

dan 100 cm2 bedraagt, zijn alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), c), e) en f) en artikel 29, lid 1, 
onder a), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

Or. de

Motivering

De uitzonderingen voor kleinere verpakkingen zijn niet afdoende en niet werkbaar en moeten 
daarom worden geschrapt.  

Amendement 157
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Informatie over bijzonder kleine producten moet tot de meest essentiële factoren worden 
beperkt, omdat de producenten anders worden gedwongen gebruik te maken van 
verpakkingen of recipiënten die groter zijn dan voor de producten zelf nodig is.
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Amendement 158
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Amendement 159
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-voorverpakte producten, met 
inbegrip van producten van 
cateringaanbieders zoals bedoeld in 
artikel 2, lid 2, onder d), zijn de in de 
artikelen 9 en 29 beschreven 
vermeldingen niet verplicht.

Or. de

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. Daarbij is geen 
sprake van standaardprocedures; de ingrediënten en bestanddelen veranderen elke dag. 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. 
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Amendement 160
Anna Maria Corazza Bildt

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).

Or. en

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 161
Cornelis de Jong

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 
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2, lid 2, letter d).

Or. en

Motivering

In bedrijven van de detailhandel in levensmiddelen en van de ambachtelijke 
levensmiddelensector, met inbegrip van grootcateraars en boerenbedrijven waar 
rechtstreekse verkoop plaatsvindt, worden producten geproduceerd om onmiddellijk aan de 
consument te worden afgeleverd. Er zijn geen 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 
het van belang dat niet-voorverpakte levensmiddelen worden uitgezonderd van verplichte 
etikettering.

Amendement 162
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In bijlage V worden specifieke 
bepalingen vastgesteld inzake het gebruik 
van de benaming van het levensmiddel en 
de vermeldingen die tezamen met de 
benaming worden aangebracht.

2. Gebruik van de verkoopbenaming 
waaronder het product in de lidstaat van 
vervaardiging op wettige wijze wordt 
vervaardigd en in de handel gebracht, is 
ook in de lidstaat van verkoop  toegestaan.
Indien evenwel door toepassing van de 
overige bepalingen van deze richtlijn, met 
name de bepalingen van artikel 9, de 
verbruiker in de lidstaat van verkoop het 
product als zodanig niet meer kan 
herkennen en het niet meer kan 
onderscheiden van levensmiddelen 
waarmee verwarring mogelijk is,  wordt 
de verkoopbenaming aangevuld met 
nadere informatie die dicht bij de 
verkoopbenaming moet worden 
aangebracht. 
In uitzonderlijke gevallen wordt de in de 
lidstaat van vervaardiging gangbare 
verkoopbenaming in de lidstaat van 
verkoop niet gebruikt, wanneer het 
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daarmee aangeduide levensmiddel in 
samenstelling of vervaardigingswijze zo 
sterk afwijkt van het daar aldus bekende 
levensmiddel, dat het bepaalde in lid 2 
niet meer kan volstaan om een juiste 
informatie voor de koper in de lidstaat van 
verkoop te waarborgen.
Een fabrieks- of handelsmerk of een 
fantasienaam mag niet in de plaats treden 
van de verkoopbenaming.
De verkoopbenaming dient een 
aanwijzing te omvatten of vergezeld te zijn 
van een aanwijzing inzake de fysische 
toestand waarin het levensmiddel zich 
bevindt of de specifieke behandeling die 
het heeft ondergaan (bijvoorbeeld poeder, 
gevriesdroogd, diepvries, concentraat, 
gerookt) indien het weglaten van deze 
aanwijzing bij de koper verwarring zou 
kunnen doen ontstaan.
Op met ioniserende straling behandelde 
levensmiddelen wordt de vermelding 
"bestraald" of "behandeld met 
ioniserende straling" aangebracht.
Bijlage V bevat specifieke eisen voor de 
benaming "gehakt vlees".

Or. de

Motivering

Om aan de doelstellingen van vereenvoudiging en “betere regelgeving” te kunnen voldoen 
dienen de bepalingen over de “gebruikelijke benaming” van een levensmiddel in één artikel 
van de verordeningstekst te worden opgenomen (hier  artikel 18). De tot dusver geldende 
regeling van de Etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG was duidelijk en ondubbelzinnig en dient 
derhalve te worden overgenomen (zie artikel 5 van de richtlijn).
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Amendement 163
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de consument wordt geïnformeerd over de ingrediënten die 
bij de productie van bier en gedistilleerde drank worden gebruikt. Er zijn grote verschillen 
tussen de ingrediënten die in deze producten worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld in bier de 
gerst grotendeels worden vervangen door maïs. In overweging 27 staat dat voor 
alcoholhoudende mengdranken informatie moet worden verstrekt over de ingrediënten om de 
consumenten in staat te stellen een doordachte keuze te maken. Deze informatie moet ook 
voor bier en gedistilleerde drank worden verstrekt.  De voorschriften voor wijn veranderen 
niet; er zijn geen specifieke maatregelen nodig. 
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Amendement 164
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) wijn en wijnproducten, als omschreven 
in artikel 1, lid 1 van Verordening (EG) 
nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 
2008 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt (1) en in 
artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften betreffende de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten (2), vergelijkbare 
producten op basis van andere producten 
dan druiven, cider, perenwijn, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van van 15 januari 2008 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
(3) en andere alcoholhoudende dranken. 
De Commissie stelt [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van artikel 
19 op de bij dit punt genoemde producten 
op en kan dit verslag vergezeld laten gaan 
van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen worden 
waar nodig vastgesteld volgens 
onderstaande procedures: 

(i) betreffende de in Verordening (EG) nr. 
479/2008 bedoelde producten, volgens de 
in artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde regelgevingsprocedure, en 
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vastgesteld in artikel 195, lid 2 van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke 
bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten ("Integrale-GMO-
verordening")(4); 
(ii) betreffende de in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1601/91 bedoelde 
producten, volgens de in artikel 13 van die 
verordening bedoelde 
regelgevingsprocedure; 
(iii) betreffende de in Verordening (EG) 
nr. 110/2008 bedoelde producten, volgens 
de in artikel 25, lid 2, van die verordening 
bedoelde regelgevingsprocedure; 
(iv) betreffende andere producten, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
Onverminderd de specifieke kenmerken 
die zijn vastgesteld door middel van de 
hierboven bedoelde procedures voor de in 
de punten i), ii) en iii) bedoelde 
producten,  gelden de in lid 1 bedoelde 
maatregelen consequent voor alle in 
artikel 20, letter e) en artikel 29, lid 1 
genoemde producten en worden zij 
gelijktijdig van kracht. 
1. PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1.
2. PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1.

3) PB L 39 van 13.02.2008, blz. 16.
4. PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

Or. en

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 
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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 165
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) wijn en wijnproducten, als omschreven 
in artikel 1, lid 1 van Verordening (EG) 
nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 
2008 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt (1) en in 
artikel 2, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften betreffende de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten (2), vergelijkbare 
producten op basis van andere producten 
dan druiven, cider, perenwijn, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van van 15 januari 2008 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
(3) en andere alcoholhoudende dranken.  
De Commissie stelt voor ...*een verslag 
over de toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen worden 
waar nodig vastgesteld volgens 
onderstaande procedures: 
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(i) betreffende de in Verordening (EG) nr. 
479/2008 bedoelde producten, volgens de 
in artikel 113, lid 1, van die verordening 
bedoelde regelgevingsprocedure, en 
vastgesteld in artikel 195, lid 2 van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke 
bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten ("Integrale-GMO-
verordening")(4); 
(ii) betreffende de in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1601/91 bedoelde 
producten, volgens de in artikel 13 van die 
verordening bedoelde 
regelgevingsprocedure;
(iii) betreffende de in Verordening (EG) 
nr. 110/2008 bedoelde producten, volgens 
de in artikel 25, lid 2, van die verordening 
bedoelde regelgevingsprocedure; 
(iv) betreffende andere producten, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
Onverminderd de specifieke kenmerken 
die zijn vastgesteld door middel van de 
hierboven bedoelde procedures voor de in 
de punten i), ii) en iii) bedoelde 
producten,  gelden de in lid 1 bedoelde 
maatregelen consequent voor alle in 
artikel 20, letter e) en artikel 29, lid 1 
genoemde producten en worden zij 
gelijktijdig van kracht. 
1. PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1.
2. PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1.

3) PB L 39 van 13.02.2008, blz. 16.
4. PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

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

Or. en
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Amendement 166
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, 
wijnproducten als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt en Verordening (EG) nr. 
1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften betreffende de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde 
dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van 
wijnbouwproducten, vruchtenbier, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
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 dranken en andere 
alcoholhoudende dranken.  De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing;

Or. en
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Motivering

Alcoholhoudende dranken dienen in het algemeen niet onder deze verordening te vallen, maar 
hebben een speciale regeling nodig. Daarvoor moeten eerst fundamentele kwesties worden 
opgelost, want een referentiewaarde voor de vermelding van de voedingswaarde van 100 ml 
zou bij voorbeeld in het geval van alcoholische dranken uiterst bedenkelijk zijn, en veel 
voedingsstoffen die zich in levensmiddelen bevinden komen in alcoholische dranken niet voor. 

Amendement 167
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bestanddelen van een 
levensmiddel hoeven niet in de lijst van 
ingrediënten te worden opgenomen:

Als ingrediënten van een levensmiddel 
gelden niet:

Or. de

Motivering

In artikel 21 wordt zonder begrijpelijke reden een nieuwe regeling voorgesteld: terwijl de 
genoemde stoffen en producten op grond van een wettelijke fictie van de definitie van 
‘ingrediënten’ waren uitgesloten, ligt het blijkbaar in de bedoeling om die stoffen en 
producten voortaan alleen vrij te stellen van de verplichting tot de vermelding in de lijst van 
ingrediënten. De tot dusver gehanteerde aanpak moet worden gehandhaafd. Een wijziging 
hiervan zou bedenkelijke gevolgen hebben voor tal van communautaire rechtsvoorschriften 
die naar de definitie van ‘voedselingrediënt’ verwijzen (bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 
1829/2003 of de toekomstige verordening inzake voedingsenzymen)[zie de uitzonderingen in
art 2 lid 4]).

Amendement 168
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses 
als oplosmiddelen of dragers van 
voedingsstoffen, levensmiddelenadditieven 

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses 
als oplosmiddelen of dragers van 
microculturen, levensmiddelenadditieven, 
aroma's, enzymen of andere stoffen met 
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en aroma's worden gebruikt; een fysiologisch of technisch doel worden 
gebruikt,

Or. de

Motivering

In artikel 21 wordt zonder begrijpelijke reden een nieuwe regeling voorgesteld: terwijl de 
genoemde stoffen en producten op grond van een wettelijke fictie van de definitie van 
‘ingrediënten’ waren uitgesloten, ligt het blijkbaar in de bedoeling om die stoffen en 
producten voortaan alleen vrij te stellen van de verplichting tot de vermelding in de lijst van 
ingrediënten. De tot dusver gehanteerde aanpak moet worden gehandhaafd. Een wijziging 
hiervan zou bedenkelijke gevolgen hebben voor tal van communautaire rechtsvoorschriften 
die naar de definitie van ‘voedselingrediënt’ verwijzen (bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 
1829/2003 of de toekomstige verordening inzake voedingsenzymen)[zie de uitzonderingen in 
art 2 lid 4]).

Amendement 169
Anna Maria Corazza Bildt

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 duidelijk zichtbaar in de verkoopzone 
is aangegeven dat:
- de klanten tijdens het verkoopgesprek 
en/of door middel van klaarliggend 
informatiemateriaal informatie over 
allergene stoffen kunnen krijgen, en 
- de klanten worden geïnformeerd over de 
mogelijkheid van kruisbesmetting; of

Or. en

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.
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Amendement 170
Cornelis de Jong

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 duidelijk zichtbaar in de verkoopzone 
is aangegeven dat:
- de klanten tijdens het verkoopgesprek 
en/of door middel van klaarliggend 
informatiemateriaal informatie over 
allergene stoffen kunnen krijgen, en 
- de klanten worden geïnformeerd over de 
mogelijkheid van kruisbesmetting; of

Or. en

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. Het verplichte, duidelijk zichtbare informatiebordje 
garandeert het bedrijf rechtszekerheid.

Amendement 171
Cornelis de Jong

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:
A. Datum van minimale houdbaarheid:

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

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking moet bijlage IX in de wetstekst worden opgenomen. De term "tenminste 
houdbaar tot..." moet worden geïnterpreteerd volgens de nationale wetgeving of nationale 
niet-wettelijke 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 172
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 173
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De voedingswaarde-etikettering omvat 
het volgende (hierna "voedingswaarde-
etikettering" genoemd):  

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



PE438.135v03-00 72/154 AM\802277NL.doc

NL

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

b) de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten 
en vetten.

Or. de

Motivering

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Amendement 174
Lara Comi

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, vetten, 
verzadigde vetzuren, koolhydraten,
suikers, vezels en zout.

Or. it

Motivering

De voedingswaardetabel moet overeenstemmen met de jarenlange ervaring van de Europese 
consumenten (richtlijn  90/496/EG), dan wel met de Codex Alimentarius, en moet danaro de 
waarden vermelden van de "Big 8" (energetische waarde, , eiwitten, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten,  suikers, vezels en natrium) per 100g/ml en/of per portie.
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Amendement 175
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
met een specifieke verwijzing naar suikers, 
vetten, verzadigde vetzuren, vezels en 
natrium.

Or. fr

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 176
Christel Schaldemose

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, vetten, 
verzadigde vetzuren, koolhydraten met een 
specifieke verwijzing naar suikers, en zout.

Or. en

Motivering

Eiwit is een essentiële nutriënt. De hoeveelheid eiwitten dient te worden opgenomen in de 
verplichte voedingswaardedeclaratie, zodat de consument een beeld heeft van alle 
energierijke nutriënten die er in het levensmiddel zitten.  
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Amendement 177
Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de hoeveelheden verzadigde 
vetzuren en transvetzuren.

Or. en

Motivering

Vanwege de bewezen effecten moeten de hoeveelheden verzadigde vetzuren en transvetzuren 
in de voedingswaardedeclaratie worden opgenomen. Wegens de schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid zijn transvetzuren in Denemarken al verboden.

Amendement 178
Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het geval van alcoholhoudende 
dranken, exclusief wijn, omvat de 
verplichte voedingswaardedeclaratie de 
energiewaarde en de hoeveelheid 
koolhydraten.
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producten. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wijn en andere alcoholhoudende dranken. Er is 
al 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.

Amendement 179
Frank Engel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 op basis van 
andere producten dan druiven, cider, 
perenwijn, bier en gedistilleerde drank, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 110/2008 en andere 
alcoholhoudende dranken.  De Commissie 
stelt [vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. Die maatregelen worden 
waar nodig vastgesteld volgens 
onderstaande procedure: 
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aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

(i) betreffende de in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1601/91 bedoelde 
producten, volgens de in artikel 13 van die 
verordening bedoelde 
regelgevingsprocedure; 
(ii) betreffende de in Verordening (EG) 
nr. 110/2008 bedoelde producten, volgens 
de in artikel 25, lid 2, van die verordening 
bedoelde regelgevingsprocedure; 
(iii) betreffende andere producten, 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
Onverminderd de specifieke kenmerken 
die zijn vastgesteld door middel van de 
hierboven bedoelde procedures voor de in 
de punten i) en ii) bedoelde producten,  
gelden de in lid 1 bedoelde maatregelen 
consequent voor alle in artikel 20, letter e) 
en artikel 29, lid 1 genoemde producten 
en worden zij gelijktijdig van kracht. 

Or. en

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.
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Amendement 180
Anna Maria Corazza Bildt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999, wijnproducten als omschreven 
in Verordeningen (EG) nr. 479/2008 en 
nr. 1601/1991, vruchtenbier, bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
110/2008, en andere alcoholhoudende 
dranken. De Commissie stelt [vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening] 
een verslag over de toepassing van dit lid 
op deze producten op en kan dit verslag 
vergezeld laten gaan van een voorstel voor 
specifieke maatregelen tot vaststelling van 
de voorschriften voor een verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor deze 
producten. Die maatregelen, die beogen 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Alcoholhoudende dranken dienen in het algemeen niet onder deze verordening te vallen, maar 
hebben een speciale regeling nodig. Daarvoor moeten eerst fundamentele kwesties worden 
opgelost, want een referentiewaarde voor de vermelding van de voedingswaarde van 100 ml 
zou bij voorbeeld in het geval van alcoholische dranken uiterst bedenkelijk zijn, en veel 
voedingsstoffen die zich in levensmiddelen bevinden komen in alcoholische dranken niet voor. 
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Amendement 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

f) vezels; Schrappen
g) eiwitten;

Or. fr

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 29, lid 1, onder b).

Amendement 182
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voedingswaarde-etikettering mag 
aanvullend ook de hoeveelheden van een 
of meer van de volgende nutriënten of 
ingrediënten van deze of de in lid 1 
genoemde groepen nutriënten omvatten:

a) transvetzuren; a) - transvetzuren

a bis) verzadigde vetzuren;

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

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

d bis) polyolen

e) zetmeel; e) zetmeel;

f) vezels; f) vezels;

g) eiwitten;
g bis) Suikers
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g ter) natrium;

g quater) cholesterol;

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

h) die in Anhang XI Teil A Nummer 1 
aufgeführten und gemäß den in Anhang XI 
Teil A Nummer 2 angegebenen Werten in 
signifikanten Mengen vorhandenen 
Mineralstoffe oder Vitamine;
i) h bis) andere nutriënten als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 betreffende toevoeging 
van vitaminen en mineralen en bepaalde 
andere stoffen aan levensmiddelen1.
____

1 PB L 404, 30.12.2006, blz. 26.

Or. de

Motivering

Dubbele aanduidingen voor één en dezelfde zaak moeten worden vermeden. De uitdrukking 
‘voedingswaarde-etikettering’ volstaat.

De bepaling dient, in overeenstemming met de bestaande wetgeving, te worden uitgebreid tot 
bestanddelen van voedingsstoffen (vgl. artikel 3 van Richtlijn Nr. 90/496/EEG inzake de 
voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen).

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Lid 2 moet overeenkomstig worden aangevuld. 
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Amendement 183
Emma Mcclarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

h) andere stoffen als vermeld in bijlage 
XIII Deel A.
Hieronder kunnen ook bestanddelen van 
bovengenoemde categorieën vallen.

Or. en

Motivering

In een verordening over voedselinformatie voor consumenten moet geen vermelding van 
informatie worden verlangd die de doelgroep niet begrijpt.  Uit onderzoek blijkt dat de 
consument bepaalde informatie op het etiket al niet begrijpt.  Als het om voeding gaat 
gebruikt de consument liever de term "calorie" dan "joule"; wetenschappers geven de 
voorkeur aan de laatstgenoemde term die daarom buiten de werkingssfeer van de verordening 
moet worden gehouden. 

Amendement 184
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 185
Othmar Karas

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

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

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

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; oder

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

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

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 
verkregen advies van de Europese 
voedselveiligheidsautoriteit, bij 
inwerkingtreding van de verordening 
volgens de procedure van artikel 49, lid 2 
worden vastgesteld.

Or. de

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 
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afbreken (afhankelijk van de opslagomstandigheden, blootstelling aan zonlicht, enz.). 
Bovendien treden natuurlijke schommelingen op in de hoeveelheden voedingsstoffen in een 
product, afhankelijk van de oogst of de soort. Daarom moeten er zo spoedig mogelijk voor de 
gehele EU geldende afrondingsregels en tolerantiewaarden voor de vermelding van de 
hoeveelheden voedingsstoffen worden vastgesteld.

Amendement 186
Liem Hoang Ngoc

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 voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, wordt de energetische waarde 
van de levensmiddelen die als identieke 
porties worden aangeboden of zich 
gemakkelijk in identieke porties laten 
opdelen, vermeld per op het etiket 
aangegeven portie. Andere informatie die 
wordt verstrekt, mag eveneens per portie 
worden uitgedrukt. 

Or. fr

Motivering

Opgave van de energetische waarde voor 100 g of 100 ml is niet altijd relevant voor 
consumenten die te maken hebben met levensmiddelen die in gewicht en omvang zeer sterk 
variëren. 
In geval van in portie opdeelbare levensmiddelen is het dus gewenst dat de energetische 
waarde steeds per portie wordt uitgedrukt zodat de consument nauwkeurige en gemakkelijk te 
begrijpen informatie wordt geboden. .

Amendement 187
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 1. Naast de voedingswaarde-etikettering
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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.

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

Or. de

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 van de portie 
duidelijk op het product wordt vermeld. Aanvullende vermelding van het aantal porties in een 
verpakking moet mogelijk zijn op vrijwillige basis.

Amendement 188
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 32 – paragraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld. Porties kunnen 
worden aangeduid met de tekst 'portie' of 
met een pictogram dat de portie visueel 
weergeeft.

Or. nl

Justification

De industrie heeft in de Europese Unie reeds vrijwillige afspraken gemaakt over hoeveel een 
portie van iets ongeveer is. Nu al maakt de industrie gebruik van pictogrammen om een portie 
aan te duiden. De uitdrukkingsvorm 'portie' c.q. het pictogram dat de portie visueel weergeeft 
- een theelepel, een soeplepel, een bakje en dergelijke - zullen bijdragen aan de 
begrijpelijkheid onder consumenten en consumenten een beter inzicht geven in de bijdrage 
van het levensmiddel aan hun voedingspatroon.  
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Amendement 189
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml. De energetische 
waarde en de hoeveelheid nutriënten 
mogen daarentegen per portie worden 
uitgedrukt.

Or. it

Motivering

Voedingsinformatie per portie is voor de consument veel relevanter, want vermelding per 
100g/ml kan tot misverstand leiden. Het zou voor de consument immers veel gecompliceerder 
zijn als hij de inname van de verschillende genoemde nutriënten steeds moest uitrekenen om 
een evenwichtig dieet te kunnen samenstellen. 

Amendement 190
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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 kunnen de hoeveelheden eventueel per portie worden aangegeven 
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indien de producent dit wenst. 

Amendement 191
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml, al naar gelang de 
meeteenheid van de nettohoeveelheid, dan 
wel per portie.

Or. de

Motivering

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Amendement 192
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea's 1 bis, 1 ter en 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aanvulling daarop kan de hoeveelheid 
energie en nutriënten per portie worden 
aangegeven.
Als het levensmiddel als afzonderlijke 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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portie is voorverpakt, moet de in lid 1 
bedoelde hoeveelheid energie en 
nutriënten ook per portie worden 
uitgedrukt. 
Indien de informatie per portie wordt 
opgegeven, moet het aantal porties dat de 
verpakking bevat worden vermeld, moet 
de grootte van elke portie realistisch zijn 
en moet de informatie op een voor de 
gemiddelde consument begrijpelijke 
manier worden uitgedrukt of verklaard.
De Commissie ontwikkelt samen met de 
levensmiddelenbedrijven en de bevoegde 
instanties van de lidstaten richtsnoeren 
voor de vermelding van realistische 
porties.  Die maatregelen, die beogen niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.
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Amendement 193
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 31 – paragraph 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie. Porties 
kunnen worden aangeduid met de tekst 
'portie' of met een pictogram dat de portie 
visueel weergeeft.

Or. nl

Justification

De industrie heeft in de Europese Unie reeds vrijwillige afspraken gemaakt over hoeveel een 
portie van iets ongeveer is. Nu al maakt de industrie gebruik van pictogrammen om een portie 
aan te duiden. De uitdrukkingsvorm 'portie' c.q. het pictogram dat de portie visueel weergeeft 
- een theelepel, een soeplepel, een bakje en dergelijke - zullen bijdragen aan de 
begrijpelijkheid onder consumenten en consumenten een beter inzicht geven in de bijdrage 
van het levensmiddel aan hun voedingspatroon.

Amendement 194
Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de 
consument producten direct vergelijken.
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Amendement 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 196
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 bedoelde hoeveelheden 
energie en nutriënten moeten steeds 
betrekking hebben op het gebruiksklare 
product. Op het etiket moet de 
toebereidingswijze waarop de 
vermeldingen berusten, precies worden 
beschreven.

Or. de

Motivering

De energie- en voedingswaarden moeten steeds betrekking hebben op het gebruiksklare 
product, omdat de hoeveelheid voedingstoffen zich door de toebereiding (bv. bakken, koken ) 
sterk kan veranderen. Op het etiket moet de wijze van toebereiding waarop de vermeldingen 
berusten, precies worden beschreven, zodat de de opgaven voor de consument inzichtelijk en 
controleerbaar blijven. 

Amendement 197
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt 

Schrappen
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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.

Or. en

Motivering

De vermelding van een percentage van de referentie-inname dient geen verplichte informatie 
te zijn. Mensen hebben uiteenlopende voedingsbehoeften en zelfs een dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid kan de verscheidenheid aan behoeften niet weerspiegelen. Het is aan ieder 
persoonlijk om een doordachte keuze te maken met betrekking tot de dagelijkse hoeveelheid 
die bij hem/haar past. Verder is het van essentieel belang geen hoge etiketteringskosten en 
meer bureaucratische rompslomp voor - met name kleine en middelgrote - ondernemingen te 
creëren. De vermelding van 100ml/100g is transparant en begrijpelijk en vormt derhalve 
voldoende verplichte informatie.

Amendement 198
Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De hoeveelheden nutriënten op de in 
artikel 29, lid, letter a) genoemde 
voedingswaardedeclaratie op de voorkant 
van de verpakking worden aangegeven via 
een veelkleurig codesysteem. De kleuren 
groen, oranje en rood geven aan of een 
levensmiddel een lage, gemiddelde of 
hoge hoeveelheid van deze nutriënten 
bevat. Deze informatie wordt meegedeeld 
per 100 g of per 100 ml. De definitie van 
de referentiewaarden voor een hoge,
gemiddelde en lage hoeveelheid van deze 
nutriënten wordt op basis van een advies 
van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
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Or. en

Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de 
verpakking beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij 
geven er de voorkeur aan dat de kleuren rood, oranje (geel) en groen worden gebruikt om 
aan te geven of een levensmiddel een hoge, gemiddelde of lage hoeveelheid van deze 
nutriënten bevat.

Amendement 199
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Aangezien sommige levensmiddelen niet in hoeveelheden van 100g/ml worden genuttigd, is 
het van belang dat de in percentages uitgedrukte referentie-innames ook per portie kunnen 
worden uitgedrukt.

Amendement 200
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 

(3) De verplichte voedingswaarde-
etikettering kan, naargelang het geval, 
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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.

worden 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.

Or. de

Motivering

Taalkundige aanpassing.  Een bindende GDA-vermelding is in tegenspraak met de vrijwillige 
aard van het GDA-initiatief en moet dus worden afgewezen. De DGA-vermelding wordt 
momenteel door de Europese levensmiddelenindustrie per levensmiddel omgezet en aan de 
consument gepresenteerd. Zoals in het EU-forum overeengekomen, moeten thans de eerste 
gegevens wordn afgewacht om te bezien of het etiketteringsinitiatief van de 
levensmiddlenindustrie geslaagd is.

Amendement 201
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Elke eventuele aanvullende
voedingswaardedeclaratie op vrijwillige 
basis wordt uitgedrukt in de vorm van een 
tabel als percentage van de in deel B van 
bijlage XI vastgestelde referentie-innames 
per 100 g, per 100 ml, en overeenkomstig 
artikel 31, lid 2, per portie. Ook de 
eventuele vermelding van de vitaminen en 
mineralen wordt in ieder geval uitgedrukt 
als percentage van de in punt 1 van deel A 
van bijlage XI vastgestelde referentie-
innames. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 de 
volgende voedingswaarden 
(energiegehalte, vet, verzadigde vetzuren, 
koolhydraten, suiker en zout) 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, volgens artikel 32, leden 2 
en 3, per portie. De eventuele declaratie 
van de vitaminen en mineralen wordt 
uitgedrukt als percentage van de in punt 1 
van deel A van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames.

Or. de

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 203
Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32
Uitdrukking per portie

Schrappen

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

Or. de

Motivering

De vermeldig van voedingswaarde per portie wordt reeds geregeld in het amendement op 
artikel 31 lid 2.

Amendement 205
Emilie Turunen

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 voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op de achterkant van de 
verpakking aangegeven portie, met 
vermelding van het aantal porties in de 
verpakking, mits de omvang van de 
verpakking is gebaseerd op een advies van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid.

Or. en

Motivering

Informatie moet altijd per 100g of 100ml worden aangegeven om misleiding van de 
consument te voorkomen. Zo kunnen producten ook duidelijk en gemakkelijk worden 
vergeleken. Aanvullende informatie over de porties kan op de verpakking worden vermeld, 
aangezien dit sommige consumenten kan helpen om de hoeveelheden te kennen van het 
voedsel dat zij eten. 
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Amendement 206
Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 vooraf 
verdeeld is in een of meer afzonderlijke 
porties die alle van gelijke omvang zijn, is 
het toegestaan om de 
voedingswaardedeclaratie alleen per portie 
uit te drukken. 

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging. Levensmiddelen die duidelijk vooraf verdeeld zijn in een of meer 
afzonderlijke porties die alle van gelijke omvang zijn, moeten op dezelfde manier worden 
behandeld als die welke als afzonderlijke portie zijn voorverpakt. 
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Amendement 208
Lara Comi

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 kennelijk 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 
uit te drukken.

Or. it

Motivering

Levensmiddelen die kennelijk 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 209
Othmar Karas

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 als afzonderlijke 
portie is voorverpakt of in afzonderlijke 
individuele porties verdeeld is, is het 
toegestaan om de 
voedingswaardedeclaratie uitsluitend per 
portie uit te drukken.

Or. de

Motivering

Een vermelding van de voedingswaarde alleen per portie is vooral zinvol voor 
levensmiddelen waarvan een hoeveelheid wordt geconsumeerd die duidelijk onder de 100 g 
ligt (bv. jam, spijsolie).
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Amendement 210
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Artikel 32 bis
Uitdrukking naargelang het netto-gewicht 
In het geval van niet in porties opdeelbare 
levensmiddelen wordt naast de in artikel 
31, lid 2 bedoelde 
voedingswaardedeclaratie voor elke 100 g 
of 100 ml, de energetische waarde 
uitgedrukt voor het totale netto gewicht 
van het betrokken levensmiddel. 

Or. fr

Motivering

Opgave van de energetische waarde voor 100 g of 100 ml is niet altijd relevant voor 
consumenten die te maken hebben met levensmiddelen die in gewicht en omvang zeer sterk 
variëren. 
In het geval van niet in porties opdeelbare levensmiddelen, is het dus wenselijk dat de 
energetische waarde stelselmatig wordt uitgedrukt naar het totale netto gewicht van het 
betrokken levensmiddel, zodat de consument nauwkeuriger en gemakkelijker te begrijpen 
informatie krijgt. 

Amendement 211
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Bijkomende uitdrukkingsvormen
1. Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
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uitdrukkingvormen 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
b) zij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en
c) zij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.
2. De in lid 1 bedoelde bijkomende 
uitdrukkingsvormen worden 
geïdentificeerd in het kader van een 
nationale regeling als bedoeld in artikel 
44.

Or. en

Motivering

Volledige harmonisatie is de enige manier om de gemeenschappelijke markt te waarborgen.

Amendement 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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.

Or. de

Motivering

Een grafische weergave kan helpen de voedingswaarde-etikettering voor de consument 
begrijpelijker te maken.. 
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Amendement 213
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Alle verplichte voedingsinformatie moet wel in hetzelfde gezichtsveld zijn aangebracht, maar 
niet per se in het hoofdgezichtsveld.

Amendement 214
Philippe Juvin, Damien Abad

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 het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, eiwitten , 
koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, vetten, verzadigde 
vetzuren, vezels en natrium.
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Or. fr

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 215
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De in artikel 29, lid 1 bedoelde gegevens 
worden in een duidelijk formaat in de 
volgende volgorde gepresenteerd: energie, 
eiwitten, koolhydraten en vetten.

Or. de

Motivering

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Amendement 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing bedoeld in artikel 49, lid 3, stelt 
de Commissie vóór 31 december 2011 
specifieke criteria vast voor vrijstelling 
van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie voor kleine 
agrarische, ambachtelijke en 
detailhandelsbedrijven die werkzaam zijn 
in de verkoop/gastronomie en bediening 
(horeca-sector). 

Or. it

Motivering

Voor invoeging van de bepaling inzake kleine en middelgrote ondernemingen bestaan 
tweeërlei redenen: 

1. discriminatie tussen de verschillende productiesectoren die hetzelfde oogmerk hebben, 
kan niet worden aanvaard;

2. belangrijker is nog dat kleine ondernemers die hun producten niet volgens standaard-
recept bereiden maar elke dag min of meer gelijksoortige ingrediënten kiezen, geen 
voedingsinformatie op hun prijskaartjes (bij losse verkoop) of etiketten (bij 
voorverpakte waren) kunnen vermelden.

Amendement 217
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Amendement 218
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. de

Motivering

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.
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Amendement 219
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de voedingsdeclaratie voor een 
product genoemd in bijlage IV is 
voorgeschreven om redenen van 
voedingsleer of gezondheid, wordt deze 
niet in het hoofdgezichtsveld aangebracht.

Or. it

Motivering

Bij producten die volgens bijlage IV zijn uitgezonderd, is het logisch dat de aanwezigheid van 
een vermelding in verband met bv. gezondheid, tot gevolg heeft dat ook de voedingswaarden 
moeten worden vermeld.  Omdat het gaat om producten in verpakkingen van kleine 
afmetingen, hoeven die vermeldingen niet in het hoofdgezichtsveld te worden aangebracht. 

Amendement 220
Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In aanvulling op andere bepalingen 
van dit artikel moet de energetische 
waarde als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
letter a) bij voorkeur door middel van een 
kleurencode in het hoofdgezichtsveld 
worden aangegeven. Als een dergelijke 
code wordt gebruikt moeten de kleuren 
groen, oranje of ambergeel en rood 
aangeven of een levensmiddel een lage, 
gemiddelde of hoge energetische waarde 
heeft. Deze informatie wordt meegedeeld 
per 100 g of per 100 ml.  De definitie van 
de referentiewaarden voor lage, 
gemiddelde en hoge energetische 
waaarden wordt op basis van een advies 
van de Europese Autoriteit voor 
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voedselveiligheid vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.  

Or. en

Motivering

Hoewel de ervaringen met een kleurencode positief zijn, is het nog te vroeg om de lidstaten te 
verplichten een dergelijk systeem in dit stadiun in te voeren. Meer informatie en gegevens zijn 
nodig. Dit staat ook in overweging 38, waarin erop wordt aangedrongen 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.

Amendement 221
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging.
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Amendement 222
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Amendement 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) dergelijke presentatievormen mogen de 
consument niet misleiden; en
b) er zijn gegevens waaruit blijkt dat de 
gemiddelde consument dergelijke 
presentatievormen begrijpt.

Or. de

Motivering

Bindende nationale speciale regelingen voor etiketering van levensmiddelen belememren het 
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vrije verkeer van goederen op de binnenmarkt.  In plaats daarvan wordt in het amendement 
op artikel 33 lid 1 een suggestie gedaan voor grafische etikettering op vrijwillige basis.  

Amendement 224
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

a) dergelijke presentatievormen mogen de 
consument niet misleiden; en

a) dergelijke presentatievormen mogen de 
consument niet misleiden; en

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

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

Or. en

Motivering

Symbolen voor nutriënten moeten op EU-niveau worden geharmoniseerd om vrij verkeer van 
producten mogelijk te maken. 

Amendement 225
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld 

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

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

Or. de

Motivering

Gevolg van de aanpassing van artikel 34, lid 5.

Amendement 226
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
Van toepassing zijnde voorschriften
1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze 
informatie voldoen aan de in deze 
verordening vastgestelde relevante 
specifieke voorschriften. 
2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving zijn de leden 3 
en 4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 
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 
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plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.

4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.
5. De Commissie stelt de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
toepassing van lid 3 vast. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte 
informatie vaststellen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
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Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).
It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Amendement 227
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Indien wordt geëist dat vrijwillige gegevens van levensmiddelen op dezelfde manier worden 
gepresenteerd als van producten waarvoor een verplichte eis geldt, zullen producenten de 
vrijwillige verstrekking van gegevens waarschijnlijk stopzetten. Onderhavig voorstel heeft dus 
tot gevolg dat de consument minder informatie ontvangt dan thans het geval is. 
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Amendement 228
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

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

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 landbouwproducten en 
levensmiddelen1, Verordening (EG) 
nr. 510/2006 van de Raad van 
20 maart 2006 inzake de bescherming van 
geografische aanduidingen en 



AM\802277NL.doc 113/154 PE438.135v03-00

NL

plaats. oorsprongsbenamingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen2, 
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de 
Raad van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt, tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 1493/1999, (EG) 
nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005, (EG) 
nr. 3/2008 en tot intrekking van de 
Verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en 
(EG) nr. 1493/19993, 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 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad4, 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 
wijnbouwproducten5, 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 31-3-2006, blz. 1.
2 PB L 93 van 31-3-2006, blz. 12.
3 PB L 148 van 6-6-2008, blz. 1.
4 PB L 39 van 13-2-2008, blz. 16.
5 PB L 149 van 14-6-1991, blz. 1.

Or. fr

Motivering

De precieze draagwijdte van lid 2 moet nauwkeurig worden gepreciseerd. Het schijnt de 
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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. 

Amendement 230
Philippe Juvin, Damien Abad

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.

Or. fr

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 231
George Lyon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 232
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk schrappen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 233
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Artikel 38 Schrappen
Nationale bepalingen inzake bijkomende 

verplichte vermeldingen
1. Naast de verplichte vermeldingen, als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, en artikel 10, 
mogen de lidstaten overeenkomstig de in 
artikel 42 vastgestelde procedure 
bijkomende verplichte vermeldingen 
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voorschrijven voor specifieke types of 
categorieën levensmiddelen, die zijn 
gerechtvaardigd op grond van:
a) de bescherming van de 
volksgezondheid,
b) de bescherming van de consumenten;
c) de preventie van fraude;
d) de bescherming van industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
aanduidingen van herkomst en 
oorsprong, en de preventie van oneerlijke 
concurrentie.
2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 
de verplichte vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
levensmiddelen nemen, als er een 
bewezen verband bestaat tussen bepaalde 
kwaliteiten van het levensmiddel en de 
oorsprong of herkomst daarvan. Bij de 
kennisgeving van dergelijke maatregelen 
aan de Commissie verstrekken de lidstaten 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
meeste consumenten significante waarde 
hechten aan de verstrekking van deze 
informatie.

Or. fr

Motivering

Nationale bepalingen kunnen barrières opwerpen op de binnenmarkt, die weer extra kosten 
voor de bedrijven met zich brengen.  Ook de binnenmarkt moet worden versterkt.

Amendement 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de verplichte vermeldingen, als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, en artikel 10, 

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

mogen de lidstaten overeenkomstig de in 
artikel 42 vastgestelde procedure 
bijkomende verplichte vermeldingen 
voorschrijven voor specifieke types of 
categorieën levensmiddelen. 

a) de bescherming van de 
volksgezondheid,
b) de bescherming van de consumenten;
c) de preventie van fraude;
d) de bescherming van industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
aanduidingen van herkomst en 
oorsprong, en de preventie van oneerlijke 
concurrentie.
2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 
de verplichte vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
levensmiddelen nemen, als er een bewezen 
verband bestaat tussen bepaalde 
kwaliteiten van het levensmiddel en de 
oorsprong of herkomst daarvan. Bij de 
kennisgeving van dergelijke maatregelen 
aan de Commissie verstrekken de lidstaten 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
meeste consumenten significante waarde 
hechten aan de verstrekking van deze 
informatie.

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

Or. it

Motivering

Voorstellen die niet behoorlijk onderbouwd zijn doen afbreuk aan het gezamenlijke streven 
van de lidstaten naar een gemeenschappelijke binnenmarkt.  In de voorgestelde verordening 
is vermelding van het land van herkomst reeds voorgeschreven , zij het niet bij wijze van 
verplichting.
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Amendement 235
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 236
Frank Engel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Naast de verplichte vermeldingen, als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, en artikel 10, 
mogen de lidstaten overeenkomstig de in 
artikel 42 vastgestelde procedure 
bijkomende verplichte vermeldingen 
voorschrijven voor specifieke types of 
categorieën levensmiddelen, voorzover die 
maatregelen het vrije verkeer van 
goederen op de interne markt niet 
belemmeren, en zij zijn gerechtvaardigd op 
grond van:
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Or. de

Motivering

In een nieuwe verordening die is opgezet om de etiketteringsvoorschriften van de EU te 
consolideren en te vereenvoudigen, en in aansluiting op de agenda voor betere regelgeving, is 
het van belang dat nieuwe internationale voorschriften niet haaks op deze doelen staan. 
Daarom moet worden geëist dat nieuwe voorschriften het vrije verkeer op de interne markt 
niet belemmeren.

Amendement 237
Emma Mcclarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 238
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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informatie.

Or. de

Motivering

Extra nationale regelingen zouden een belemmering opleveren voor het vrije goederenverkeer 
op de Europese binnenmarkt. Omdat ervan uitgegaan moet worden dat levensmiddelen in de 
EU voldoen aan de relevante wettelijke communautaire eisen is een verplichte vermelding 
van het land van oorsprong of de plaats van herkomst, zoals in dit lid voorgesteld wordt, niet 
nodig.-{}-

Amendement 239
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38 bis. In aanvulling op de in artikel 34, 
leden 1 en 2, vastgestelde voorschriften 
kunnen de lidstaten besluiten om 
overeenkomstig de in artikel 42 bedoelde 
procedure bijkomende vrijwillige 
regelingen voor de presentatie van de 
voedingswaarde-informatie met andere 
middelen te steunen, mits dergelijke 
nationale regelingen: 
a) worden ontwikkeld overeenkomstig de 
in de hoofdstukken II en III vastgestelde 
algemene beginselen en voorschriften; 
b) rekening houden met de uitkomsten 
van onafhankelijk 
consumentenonderzoek en gedegen 
raadpleging van belanghebbende partijen 
betreffende de vraag wat het best werkt bij 
consumenten; 
c) gebaseerd zijn op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten. 
De Commissie organiseert de uitwisseling 
van informatie over zaken die betrekking 
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hebben op de vaststelling en de uitvoering 
van nationale regelingen en stimuleert de 
belanghebbende partijen deel te nemen 
aan dit proces. Daarnaast maakt de 
Commissie deze informatie voor het 
publiek toegankelijk.  
Op ...* bepaalt de Commissie aan de hand 
van een evaluatie van de vergaarde 
gegevens in hoeverre de nationale 
regelingen door consumenten gebruikt en 
begrepen worden, stelt zij vast welke 
regeling het best functioneert en het 
bruikbaarst is voor Europese 
consumenten en stelt zij een verslag op. 
Dit verslag wordt toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.
* PB: de eerste dag van de maand vijf jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

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

Amendement 240
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 241
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In afwachting van de vaststelling van de 
communautaire bepalingen, als bedoeld in 
artikel 20, onder e), mogen de lidstaten die 
op het tijdstip van inwerkingtreding van 
deze verordening reeds beschikken over 
nationale voorschriften, deze voor de 
vermelding van de ingrediënten voor 
dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent blijven toepassen. 

Or. en

Amendement 242
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 Schrappen
Nationale maatregelen voor niet-
voorverpakte levensmiddelen
1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
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worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.
2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.
3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. en

Motivering

Nationale voorschriften zouden schadelijk zijn voor de interne markt en zouden deze 
verordening tot in het absurde voeren. 

Amendement 243
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 Schrappen
Nationale maatregelen voor niet-
voorverpakte levensmiddelen
1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
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onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.
2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.
3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. en

Motivering

In bedrijven van de detailhandel in levensmiddelen en van de ambachtelijke 
levensmiddelensector, met inbegrip van grootcateraars en boerenbedrijven waar 
rechtstreekse verkoop plaatsvindt, worden producten geproduceerd om onmiddellijk aan de 
consument te worden afgeleverd. Er zijn geen 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 
het van belang dat niet-voorverpakte levensmiddelen worden uitgezonderd van verplichte 
etikettering. Door niet-voorverpakte levensmiddelen uit te sluiten kan artikel 41 worden 
geschrapt.

Amendement 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

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

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt. Wat betreft de in 
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informatie ontvangt. artikel 9, lid 1, sub c) bedoelde 
vermeldingen, stellen de lidstaten na 
raadpleging van belanghebbende partijen 
nadere voorschriften vast voor de wijze 
waarop deze worden aangebracht. 

Or. fr

Motivering

Informatie over potentiële allergenen als zeer belangrijk voor de consument, ongeacht of de 
levensmiddelen al dan niet zijn voorverpakt. Die informatie mag echter niet onaangepast zijn 
of overdreven prescriptief, met name tegenover ambachtelijke bedrijven, buurtwinkels en 
restaurants.  
Het is aan de lidstaten om hiervoor nadere regels te bepalen, in overleg met de 
belanghebbenden (met name verengingen van mensen met allergieën, 
consumentenverenigingen, vertegenwoordigers van betrokken bedrijven ), al naar gelang de 
praktische omstandigheden en de wijze van verkoop (bv. mondelinge informatieuitwisseling, 
bord dat op aanwezigheid van potentiële allergenen attent maakt, enz.

Amendement 245
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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



PE438.135v03-00 126/154 AM\802277NL.doc

NL

Amendement 246
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Artikel 42 Schrappen
Kennisgevingsprocedure

1. Wanneer naar dit artikel wordt 
verwezen, stelt de lidstaat die het nodig 
acht dat nieuwe wetgeving inzake 
voedselinformatie wordt vastgesteld, de 
Commissie en de andere lidstaten vooraf 
van de beoogde maatregelen in kennis en 
geeft hij de redenen aan die deze 
maatregelen rechtvaardigen.
2. De Commissie raadpleegt het 
Permanent Comité voor de voedselketen 
en de diergezondheid, dat is ingesteld bij 
artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
178/2002, als zij deze raadpleging nuttig 
acht of als een lidstaat daarom verzoekt.
3. De betrokken lidstaat kan de beoogde 
maatregelen pas drie maanden na de in 
lid 1 bedoelde kennisgeving nemen, mits 
hij geen negatief advies van de Commissie 
heeft ontvangen.
4. Als het advies van de Commissie 
negatief is, leidt zij vóór het verstrijken 
van die termijn van drie maanden de in 
artikel 49, lid 2, bedoelde procedure in om 
vast te stellen of de beoogde maatregelen 
kunnen worden uitgevoerd. De Commissie 
kan eisen dat in de beoogde maatregelen 
bepaalde wijzigingen worden 
aangebracht. De betrokken lidstaat mag 
de beoogde maatregelen pas nemen nadat 
de Commissie haar definitieve besluit 
heeft vastgesteld.
5. Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften is niet van toepassing op de 
maatregelen waarop de in de leden 1 tot 
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en met 4 vastgestelde 
kennisgevingsprocedure van toepassing 
is.

Or. fr

Motivering

Nationale bepalingen kunnen barrières opwerpen op de binnenmarkt, die weer extra kosten 
voor de bedrijven met zich brengen.  Ook de binnenmarkt moet worden versterkt. 

Amendement 247
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 248
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De huidige procedures voor de invoering van nieuwe etiketteringsmaatregelen zijn 
ondoorzichtig en eisen ten aanzien van de raadpleging van externe belanghebbenden zijn er 
niet. Aangezien nieuwe etiketteringsvoorschriften het vrij verkeer van goederen ongunstig 
zullen beïnvloeden, is het van belang dat in brede kring over de voorgestelde maatregelen 
wordt nagedacht en dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld opmerkingen te 
maken. Voorstellen mogen niet in werking treden alvorens is beoordeeld of zij verenigbaar 
zijn met de vrijheden van de interne markt.  

Amendement 249
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk schrappen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 250
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII

Door de Commissie voorgestelde tekst. Amendement

Hoofdstuk schrappen

Or. fr
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Motivering

Nationale bepalingen kunnen barrières opwerpen op de binnenmarkt, die weer extra kosten 
voor de bedrijven met zich brengen.  Ook de binnenmarkt moet worden versterkt.

Amendement 251
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – paragrafen 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 3 
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 tien 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

Artikel 29, lid 34, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 5 
jaar na de inwerkingtreding]. 
Levensmiddelen die voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 
geëtiketteerd, mogen ook daarna op de 
markt worden gebracht tot de voorraden 
zijn uitgeput.

De verplichtingen van artikel 17, lid 1, 
zijn van toepassing met ingang van [de 
eerste dag van de maand 15 jaar na de 
inwerkingtreding].

Or. de

Motivering

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.
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Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.

Amendement 252
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 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 tien 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan 100
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan vijf
miljoen euro,  in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

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. 

Or. de

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 de 
voorraden zijn uitgeput.
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Amendement 253
George Lyon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 254
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. "Voedingswaarde-etikettering": 
informatie, bestaande uit:

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

b) de energetische waarde en ieder 
nutriënt dat tot een van de volgende 
categorieën behoort of bestanddeel 
uitmaakt van een nutriënt uit een van de 
volgende categorieën:

- vetten, - vetten,
- koolhydraten, - koolhydraten,

- vezels, - vezels,
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- eiwitten, - eiwitten,

- zout, - natrium,

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

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

2. "Vetten": alle lipiden, fosfolipiden 
inbegrepen; 

2. "Vetten": alle lipiden, fosfolipiden 
inbegrepen;

3. "Verzadigde vetzuren": vetzuren zonder 
dubbele binding; 

3. "Verzadigde vetzuren": vetzuren zonder 
dubbele koolstof-koolstofbinding;

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

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

5. "Enkelvoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met één dubbele binding in de cis-
configuratie; 

5. "Enkelvoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met één dubbele koolstof-
koolstofbinding in de cis-configuratie;

6. "Meervoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met meerdere door een 
methyleengroep gescheiden dubbele 
bindingen in de cis-configuratie;

6. "Meervoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met tenminste twee geïsoleerde 
dubbele koolstof-koolstofbindingen;

7. "Koolhydraten": de koolhydraten die in 
het menselijk organisme worden 
gemetaboliseerd, met inbegrip van 
polyolen;

7. "Koolhydraten": de koolhydraten die in 
het menselijk organisme worden 
gemetaboliseerd, met inbegrip van 
polyolen;

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

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

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

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

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

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule: 
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25; 
Resp. x 6,38 voor melkeiwit en 5,7l voor 
sojaeiwit.

11. "Zout": het zoutgehalte berekend aan 
de hand van de volgende formule: zout = 
natrium × 2,5;

11. "Zout": het zoutgehalte berekend aan 
de hand van de volgende formule: zout = 
natrium × 2,5;

12. "Gemiddelde waarde": de waarde 
waardoor de hoeveelheid van een nutriënt 

12. "Gemiddelde waarde": de waarde 
waardoor de hoeveelheid van een nutriënt 
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in een bepaald levensmiddel het best wordt 
weergegeven en waarin tevens rekening is 
gehouden met seizoenschommelingen, 
consumptiepatronen en andere factoren 
waardoor de reële waarde kan variëren;

in een bepaald levensmiddel het best wordt 
weergegeven en waarin tevens rekening is 
gehouden met seizoenschommelingen, 
consumptiepatronen en andere factoren 
waardoor de reële waarde kan variëren;

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

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

Or. de

Motivering

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Amendement 255
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen, isomaltulose en D-tagatose;
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Or. de

Motivering

Isomaltulose en D-tagatose zijn toegelaten nieuwe levensmiddelen die vallen onder de 
definitie van koolhydraten. Zij moeten niet worden ingedeeld onder "suikers" daar zij zich op 
grond van hun fysiologische kenmerken in belangrijke mate onderscheiden van traditionele 
suiker. Isomaltulose en D-tagatose zijn bijvoorbeeld niet schadelijk voor de tanden en hebben 
een gering effect op de bloedsuikerspiegel.

Amendement 256
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) noten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van distillaten of 
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 
sterkedrank en andere dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent.

a) noten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende 
distillaten. 

Or. en

Amendement 257
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 258
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

TYPE OF 
CATEGORIE 
LEVENSMIDDELEN

VERMELDINGEN TYPE OF 
CATEGORIE 
LEVENSMIDDELEN

VERMELDINGEN

-1 Oppervlaktebehandeling van groente 
en fruit
-1.1 Groente en 
fruit dat voor en 
na de oogst een 
oppervlaktebeha
ndeling heeft 
ondergaan met 
additieven of 
bestrijdingsmidde
len.

"Oppervlaktebeh
andeling 
toegepast" 

Or. en

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.  
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Amendement 259
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - tabel - titel 1 en punten 2.1, 2.2 en 2.3 van titel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. LEVENSMIDDELEN DIE IN BEPAALDE 
GASSEN ZIJN VERPAKT

Schrappen

1.1 
Levensmiddelen 
waarvan de 
houdbaarheid is 
verlengd door 
middel van 
verpakkingsgasse
n die 
overeenkomstig 
Richtlijn 
89/107/EEG van 
de Raad zijn 
toegestaan

"Verpakt onder 
beschermende 
atmosfeer"

2. LEVENSMIDDELEN DIE 
ZOETSTOFFEN BEVATTEN
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2.1 
Levensmiddelen 
die een of meer 
zoetstoffen 
bevatten die zijn 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

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

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

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

2.3 
Levensmiddelen 
die aspartaam 
bevatten dat is 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

"bevat een bron 
van 
fenylalanine"

Or. en

Motivering

Voorkoming dubbele declaratie.
Met betrekking tot punt 1.1 is er geen sprake van aanvullende informatie voor de consument.  
Deze moet kijken naar de houdbaarheidsdatum. 
Wij achten de verplichte dubbele etikettering van zoetstoffen onnodig. Zoetstoffen staan 
duidelijk vermeld op de lijst van ingrediënten, en waar nodig is er op het etiket gezorgd voor 
een waarschuwing tegen de aanwezigheid van fenylalanine. De bepaling is vastgesteld op een 
tijdstip dat het gebruik van caloriearme zoetstoffen in de EU minder gebruikelijk was en dit 
voorstel biedt een uitstekende gelegenheid tot vereenvoudiging. 
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Amendement 260
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Vermijden van mogelijke tegenstrijdigheid met artikel 17 lid 2.

Amendement 261
Anja Weisgerber

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 100 cm2 bedraagt;

Or. de

Motivering

De uitzonderingen voor kleinere verpakkingen zijn niet afdoende en niet werkbaar en moeten 
daarom worden geschrapt. 
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Amendement 262
Cornelis de Jong

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 
bedrukbare oppervlak minder dan 80 cm2
bedraagt;

Or. en

Motivering

Bij verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste bedrukbare oppervlak minder dan 
80 cm2 bedraagt is het niet haalbaar alle anderszins verplichte voedingswaarde-informatie te 
vermelden.

Amendement 263
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- niet-voorverpakte voedingsmiddelen, met 
inbegrip van voedingsmiddelen van 
grootcateraars die voor directe 
consumptie bestemd zijn.

Or. de

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 is daarbij geen 
sprake van standaardprocedures, ingrediënten en inhoud 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.
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Amendement 264
Othmar Karas

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 
enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn;

- natuurlijk mineraalwater of ander water 
bestemd voor menselijke consumptie, 
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;

Or. en

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 265
Othmar Karas

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 100 cm2 bedraagt; 
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Or. en

Motivering

100 cm2:  de voorgestelde vrijstelling voor kleine verpakkingen (minder dan 25 cm2) is niet 
uitvoerbaar. Opvoering tot 100 cm2 is nodig om aan de eisen van de markt te voldoen.

Amendement 266
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV - streepjes 19 bis (nieuw), 19 ter (nieuw) en 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- assortimenten en 
geschenkverpakkingen;
- gemengde multiverpakkingen;
- kauwgom.

Or. en

Motivering

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

Amendement 267
Róża Thun Und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- kruiden, specerijen, smaakmakers en 
mengsels daarvan; 

Or. en

Motivering

Kruiden: verduidelijking.
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Amendement 268
Róża Thun Und Hohenstein

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;

Or. en

Motivering

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

Amendement 269
Róża Thun Und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV - streepjes 19 bis (nieuw), 19 ter (nieuw), 19 quater (nieuw), 19 quinquies 
(nieuw) en 19 sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kauwgom;
- levensmiddelen met een verwaarloosbare 
hoeveelheid energie per portie;
- levensmiddelen in een hoeveelheid van 
minder dan 5g/ml;
- levensmiddelen met een seizoensgebonden, 
luxe- en geschenkvormgeving of -verpakking, 
inclusief assortimenten; 
op onuitwisbare wijze gemerkte glazen 
flessen.

Or. en
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Amendement 270
Anja Weisgerber

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

Door de 
Commissie 

voorgestelde 
tekst

Amendement

Deel C bis - VERKOOPBENAMING VOOR LEVENSMIDDELEN 
DIE DE INDRUK WEKKEN EEN ANDER LEVENSMIDDEL TE 
ZIJN
Nr. Afwijking qua type, kwaliteit en 

samenstelling
Verkoopbenaming

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

"Imitatiekaas"

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

"Imitatieham"

Or. de

Motivering

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

Amendement 271
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
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worden gewogen; of worden gewogen; of
b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

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

Or. de

Motivering

Taalkundige aanpassing aan de terminologie die tot dusverre is gebruikt in [de Duitse versie 
van] de etiketteringsrichtlijn, 2000/13/EG ("Nettofüllmenge").
Ad letter c): er wordt verwezen naar artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2001/111/EG inzake suikers 
(vrijstelling voor producten die minder dan 20 g wegen). In lid 3 moet daarom worden 
verduidelijkt dat dergelijke speciale voorschriften van kracht blijven.

Amendement 272
Emma Mcclarkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII - punt 1 - letters b bis en b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) met een nettohoeveelheid van 
minder dan 50 g voor suikergoed, 
chocolade en andere producten op 
cacaobasis en producten op basis van 
amandelen, noten of andere oliehoudende 
zaden;
b ter) met een nettohoeveelheid van 
minder dan 100 g voor koekjes, cakes en 
andere banketbakkerswaar; 

Or. en

Motivering

In een verordening over voedselinformatie voor consumenten moet geen vermelding van 
informatie worden verlangd die de doelgroep niet begrijpt.  Uit onderzoek blijkt dat de 
consument bepaalde informatie op het etiket al niet begrijpt.  Als het om voeding gaat 
gebruikt de consument liever de term "calorie" dan "joule"; wetenschappers geven de 
voorkeur aan de laatstgenoemde term die daarom buiten de werkingssfeer van de verordening 
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moet worden gehouden. 

Amendement 273
Emma Mcclarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit punt laat specifieke communautaire 
wetgeving onverlet.

Or. en

Motivering

In een verordening over voedselinformatie voor consumenten moet geen vermelding van 
informatie worden verlangd die de doelgroep niet begrijpt.  Uit onderzoek blijkt dat de 
consument bepaalde informatie op het etiket al niet begrijpt.  Als het om voeding gaat 
gebruikt de consument liever de term "calorie" dan "joule"; wetenschappers geven de 
voorkeur aan de laatstgenoemde term die daarom buiten de werkingssfeer van de verordening 
moet worden gehouden. 

Amendement 274
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Bijlage X

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen.

Or. en

Motivering

Deze verordening geldt niet voor alcoholhoudende dranken.
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Amendement 275
Othmar Karas

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
Chloride (mg) 800

Calcium (mg) 800 Kalzium (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

Or. de

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).
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Amendement 276
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, per 100 g
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, worden 
uitgegaan van 15 % van de in punt 1 
aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, per 100 g 
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat of de 
hoeveelheid en het aantal porties duidelijk 
op de verpakking zijn vermeld, worden 
uitgegaan van: 

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

Or. en

Motivering

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

- In taking the Codex approach into consideration, provisions for 
determining significant amount based on "per portion" or "per serving" 
should be incorporated (important for foods consumed in portions larger 
than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
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of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Amendement 277
Othmar Karas

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

- polyolen 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g.

- polyolen 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.

- alkohol (ethanol) 7 kcal/g

- organische zuren 3 kcal/g —
13 kJ/g.

- organische zuren 3 kcal/g

Or. de

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 
uitsluitend in kcal te worden uitgedrukt.

Amendement 278
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel A – inleidende formule en tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de voedingswaardedeclaratie wordt 
gebruikgemaakt van de volgende 

In de voedingswaarde-etikettering wordt 
gebruikgemaakt van de volgende 
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eenheden: eenheden:

- energie kJ en kcal - energie kcal
- vetten gram (g) - vetten gram (g)

- koolhydraten - koolhydraten
- vezels - vezels

- eiwitten - eiwitten
- zout - natrium
- vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

- vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

- andere stoffen voor de 
afzonderlijke 
stoffen passende 
eenheden

- andere stoffen voor de 
afzonderlijke 
stoffen passende 
eenheden

Or. de

Motivering

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Amendement 279
Emma Mcclarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- energie kJ en kcal - energie kcal

Or. en
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Amendement 280
Anna Maria Corazza Bildt

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

Door de 
Commiss

ie 
voorgeste
lde tekst

Amendement

DEEL B bis - LEESBAARHEID
Onderstaande criteria dienen in aanmerking te worden genomen bij het 
ontwerp van etiketten. 
Als aan een of meer criteria niet kan worden voldaan, wordt een 
lettergrootte van 3 mm toegepast.
Criteria Gebruiksaanwijzing Liever niet
Contrast Zwarte letters op 

witte achtergrond of 
goed 
kleurencontrast 

Donkere letters op 
donkere 
achtergrond  Lichte 
letters op lichte 
achtergrond  
Groen/rood of 
andere combinaties 
die het lezen voor 
kleurenblinden 
bemoeilijken. 

Teksttype en 
formaat 

Open fonts zoals 
Arial voor letters.  
Vette druk als 
drukkwaliteit 
behouden blijft 

Sierlijke fonts  
Schaduw 
Cursief

Tekstopmaak Tekst links 
uitgelijnd 

Text wrapping 

Drukkwaliteit, 
afhankelijk van 
methode 

Bij druksystemen 
met een eventueel 
geringere 
drukkwaliteit moet 
wellicht aandacht 
worden besteed aan 
een goede scherpte 
en resolutie van de 
tekst, uitlijning en 



AM\802277NL.doc 151/154 PE438.135v03-00

NL

kleurenregistratie 
Witte ruimte rond 
tekst 

Voldoende ruimte 
rond het gedrukte 

Oppervlakken Mat oppervlak Metallic en 
glimmende 
oppervlakken  
Ruwe oppervlakken 

Or. en

Motivering

In deze nieuwe bijlage wordt een aantal leesbaarheidscriteria opgesomd die bij het ontwerp 
van etiketten in aanmerking moeten worden genomen. 

Amendement 281
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel C – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie kJ en kcal Energie kcal
eiwitten g
koolhydraten g

waarvan
- suikers g
- polyolen g
- zetmeel g

vetten g vetten
waarvan waarvan

- verzadigde 
vetzuren

g - verzadigde 
vetzuren

g

- transvetzuren g
- enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g

- meervoudig 
onverzadigde 

g - meervoudig 
onverzadigde 

g
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vetzuren vetzuren
- transvetzuren g
- cholesterol mg

koolhydraten g
waarvan

- suikers g
- polyolen g
- zetmeel g
vezels g vezels g

eiwitten g
zout g natrium g
vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

vitaminen* en 
mineralen
de afkorting 
"vit." is 
toegestaan

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 

XI aangegeven 
eenheden

andere stoffen voor de 
afzonderlijke 

stoffen passende 
eenheden

Or. de

Motivering

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren”, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.
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Amendement 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

1 plus 4-model
Variant 1

Variant 2
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Or. de

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 


