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9.2.2015 B8-0097/1 

Amendement  1 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat, afhankelijk van de 

desbetreffende lidstaat, naar schatting 30-

50 % van de totale hoeveelheid geslacht 

vlees verwerkt wordt tot vleesingrediënten 

voor voedingsmiddelen, veelal tot gehakt, 

vleesbereidingen en vleesproducten; 

D. overwegende dat, afhankelijk van de 

desbetreffende lidstaat, naar schatting 30-

50 % van de totale hoeveelheid geslacht 

vlees verwerkt wordt tot vleesingrediënten 

voor voedingsmiddelen, veelal tot gehakt, 

vleesbereidingen en vleesproducten; 

overwegende dat het vlees dat 

geproduceerd wordt om in levensmiddelen 

te worden verwerkt voor 70 % van 

varkens, voor 18 % van pluimvee, voor 10 

% van runderen en voor 2 % van andere 

dieren afkomstig is; overwegende dat de 

productie-, slacht- en 

verwerkingsmethoden voor vlees van 

varkens en pluimvee verschillen van die 

voor rundvlees;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Amendement  2 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de Commissie hier tot 

nu toe geen wetgevingsvoorstellen op 

heeft laten volgen en dat verdere passende 

stappen genomen zullen worden na 

debatten op het niveau van het Parlement 

en de Raad; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Amendement  3 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat uit een 

consumentenenquête uit 2013 van het Food 

Chain Evaluation Consortium blijkt dat van 

alle voedselgroepen die in het onderzoek 

werden behandeld, de interesse naar 

oorsprongsetikettering van levensmiddelen 

waarin vlees verwerkt is het hoogst was; 

overwegende dat op basis van een meer 

gericht onderzoek naar de verschillende 

soorten verwerkte producten waarin vlees 

verwerkt is, uit de resultaten van de 

enquête blijkt dat meer dan 90 % van de 

deelnemende consumenten het belangrijk 

vinden dat de herkomst op het etiket 

vermeld staat; 

I. overwegende dat uit een 

consumentenenquête uit 2013 van het Food 

Chain Evaluation Consortium blijkt dat van 

alle voedselgroepen die in het onderzoek 

werden behandeld, de interesse naar 

oorsprongsetikettering van levensmiddelen 

waarin vlees verwerkt is het hoogst was; 

overwegende dat op basis van een meer 

gericht onderzoek naar de verschillende 

soorten verwerkte producten waarin vlees 

verwerkt is, uit de resultaten van de 

enquête blijkt dat meer dan 90 % van de 

deelnemende consumenten het belangrijk 

vinden dat de herkomst op het etiket 

vermeld staat; overwegende dat ook uit de 

enquête blijkt dat oorsprongsetikettering 

voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

pas op de vijfde plaats komt voor wat de 

interesse van de consument betreft (na 

smaak, houdbaarheidsdatum, kwaliteit en 

prijs) en dat 80 % van de consumenten 

niet bereid is meer te betalen voor 

oorsprongsetikettering; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Amendement  4 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. benadrukt het feit dat in het verslag 

van de Commissie zelf wordt 

geconcludeerd dat oorsprongsetikettering 

zal leiden tot een aanzienlijke stijging van 

de productiekosten en een hogere 

prijsdruk in de landbouwsector, en dat 

deze kosten voor 90 % op de consumenten 

zullen worden verhaald; 

Or. en 



 

AM\1049677NL.doc  PE547.521v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.2.2015 B8-0097/5 

Amendement  5 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. beklemtoont dat 90 % van de bedrijven 

in de vleesverwerkende sector kmo's zijn; 

benadrukt de speciale rol die kmo's spelen 

bij het genereren van groei en banen, hun 

bijdrage aan een concurrerende Europese 

economie en hun inzet voor veilige en 

hoogwaardige levensmiddelen; vindt dat 

het scheppen van gelijke voorwaarden 

voor ondernemers in deze sector essentieel 

is; 

4. beklemtoont dat 90 % van de bedrijven 

in de vleesverwerkende sector kmo's zijn; 

benadrukt de speciale rol die kmo's spelen 

bij het genereren van groei en banen, hun 

bijdrage aan een concurrerende Europese 

economie en hun inzet voor veilige en 

hoogwaardige levensmiddelen; wijst op het 

feit dat, volgens de door de Commissie 

gehouden kmo-enquête, de meeste kmo's 

drie keer per jaar of vaker van leverancier 

veranderen om voldoende grondstoffen en 

kwaliteit tegen een betaalbare prijs te 

kunnen garanderen; benadrukt het feit 

dat kmo's menen dat verplichte 

oorsprongsetikettering zal leiden tot meer 

administratieve lasten; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Amendement  6 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. herhaalt zijn bezorgdheid over de 

mogelijke impact van voedselfraude op de 

voedselveiligheid, de gezondheid en het 

vertrouwen van consumenten, de werking 

van de voedselketen en de stabiliteit van de 

landbouwprijzen, en onderstreept dat het 

belangrijk is prioriteit te geven aan de 

aanpak van voedselfraude en zodoende het 

vertrouwen van de Europese consumenten 

snel te herstellen; 

5. herhaalt zijn bezorgdheid over de 

mogelijke impact van voedselfraude op de 

voedselveiligheid, de gezondheid en het 

vertrouwen van consumenten, de werking 

van de voedselketen en de stabiliteit van de 

landbouwprijzen, en onderstreept dat het 

belangrijk is prioriteit te geven aan de 

aanpak van voedselfraude en zodoende het 

vertrouwen van de Europese consumenten 

snel te herstellen; benadrukt evenwel het 

feit dat de verplichte 

oorsprongsetikettering voor rundvlees de 

frauduleuze vervanging van rundvlees 

door paardenvlees niet heeft kunnen 

voorkomen; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Amendement  7 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van mening dat het vermelden van 

het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, maar dat 

een strikt traceringssysteem er wel toe 

bijdraagt dat mogelijke inbreuken worden 

opgespoord en daartegen kan worden 

opgetreden; overwegende dat recente 

voedselschandalen, waaronder de 

frauduleuze vervanging van rundvlees 

door paardenvlees, hebben uitgewezen dat 

consumenten behoefte hebben aan 

voorschriften inzake traceerbaarheid en 

consumenteninformatie; wijst erop dat 

strengere voorschriften inzake 

traceerbaarheid instanties ook de 

mogelijkheid bieden om gevallen van 

voedselfraude effectiever te onderzoeken; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Amendement  8 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat paardenvlees moet 

worden overwogen als vlees dat als 

ingrediënt in levensmiddelen wordt 

verwerkt, naast rundvlees en het vlees van 

varkens, schapen, geiten en pluimvee, 

aangezien het een aanzienlijk percentage 

vormt van het vlees dat in levensmiddelen 

wordt verwerkt; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Amendement  9 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90 % van de 

deelnemende consumenten aangeeft het 

belangrijk te vinden dat op het etiket van 

verwerkte levensmiddelen de oorsprong 

van het vlees wordt vermeld
1
; merkt op dat 

dit een van de vele factoren is die van 

invloed kunnen zijn op 

consumentengedrag; 

____________ 
1 COM(2013)0755, blz. 7. 

8. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90 % van de 

deelnemende consumenten aangeeft het 

belangrijk te vinden dat op het etiket van 

verwerkte levensmiddelen de oorsprong 

van het vlees wordt vermeld
1
; merkt op dat 

dit een van de vele factoren is die van 

invloed kunnen zijn op 

consumentengedrag; merkt echter op dat 

oorsprongsetikettering voor vlees in 

verwerkte levensmiddelen pas op de vijfde 

plaats komt voor wat de interesse van de 

consument betreft (na smaak, 

houdbaarheidsdatum, kwaliteit en prijs); 

wijst op de conclusie van de Commissie 

dat consumenten niet bereid zijn meer te 

betalen voor oorsprongsetikettering; 

___________ 
1 COM(2013)0755, blz. 7. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Amendement  10 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het vermelden van de 

oorsprong van vlees dat als ingrediënt 

wordt gebruikt bij zal dragen tot een 

betere traceerbaarheid van de producten 

in de voedselketen, tot stabielere 

betrekkingen tussen de leveranciers van 

vlees en de verwerkers daarvan, alsook tot 

een grotere waakzaamheid bij de actoren 

in de levensmiddelensector als zij 

leveranciers en producten kiezen; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Amendement  11 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar prijseffecten 

sterk afwijken van de bevindingen in het 

verslag van de Commissie op het vlak van 

de kosten van de invoering van 

oorsprongsetikettering; stelt voor dat deze 

kwestie nader wordt onderzocht om een 

duidelijker beeld te krijgen van de 

mogelijke prijseffecten, mits een dergelijk 

onderzoek wordt uitgevoerd in 

samenwerking met 

consumentenorganisaties en 

wetgevingsvoorstellen niet vertraagt; 

11. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar prijseffecten 

sterk afwijken van de bevindingen in het 

verslag van de Commissie op het vlak van 

de kosten van de invoering van 

oorsprongsetikettering; stelt voor dat deze 

kwestie nader wordt onderzocht om een 

duidelijker beeld te krijgen van de 

mogelijke prijseffecten, mits een dergelijk 

onderzoek wordt uitgevoerd in 

samenwerking met 

consumentenorganisaties; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Amendement  12 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. merkt op dat de huidige vrijwillige 

informatieverstrekking over de oorsprong 

misleidend kan zijn voor consumenten; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Amendement  13 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie met klem 

opvolging te geven aan haar verslag door 

middel van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van de oorsprong van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, teneinde voor meer transparantie 

in de gehele voedselketen te zorgen en de 

Europese consument van betere 

informatie te voorzien, waarbij de regels 

inzake effectbeoordelingen in acht 

worden genomen en buitensporige kosten 

en administratieve rompslomp worden 

vermeden; 

Schrappen 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Amendement  14 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. ondersteunt de talrijke activiteiten 

op het gebied van vrijwillige 

oorsprongsetikettering, omdat 

consumenten die meer informatie wensen 

en bereid zijn hiervoor te betalen de 

geschikte levensmiddelen kunnen kiezen 

en ondernemingen toegevoegde waarde 

kunnen bieden, maar maakt zich zorgen 

over het misbruik van dit systeem in 

specifieke gevallen; 

Or. en 

 

 


