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Amendement  1 

Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Stelios Kouloglou 

 

Ontwerpresolutie B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verplichte vermelding van het land van oorsprong of plaats van herkomst van bepaalde 

levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt het belang van kleine en 

middelgrote ondernemingen in de 

verwerkingsketen; 

7. benadrukt het belang van kleine en 

middelgrote ondernemingen in de 

verwerkingsketen; wijst erop dat, op grond 

van Verordening (EU) nr. 1169/2011, de 

lidstaten over de bevoegdheid beschikken, 

afhankelijk van de plaatselijke praktische 

voorwaarden en omstandigheden, 

voorschriften voor het verstrekken van 

informatie over niet-voorverpakte 

levensmiddelen vast te stellen; 

Or. en 
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Amendement  2 

Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Stelios Kouloglou 

 

Ontwerpresolutie B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Verplichte vermelding van het land van oorsprong of plaats van herkomst van bepaalde 

levensmiddelen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. dringt er bij de Commissie op aan 

uitvoering te geven aan de verplichte 

aanduiding van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst voor alle soorten 

consumptiemelk en melk voor 

zuivelproducten en vleesproducten, en de 

mogelijkheid te onderzoeken om de 

verplichte aanduiding van het land van 

oorsprong of de plaats van herkomst uit te 

breiden tot de andere producten met maar 

één ingrediënt of een hoofdingrediënt, en 

met wetgevingsvoorstellen op deze 

terreinen te komen; 

25. dringt er bij de Commissie op aan 

uitvoering te geven aan de verplichte 

aanduiding van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst voor alle soorten 

consumptiemelk en melk voor 

zuivelproducten en vleesproducten, en de 

mogelijkheid te onderzoeken om de 

verplichte aanduiding van het land van 

oorsprong of de plaats van herkomst uit te 

breiden tot de andere producten met maar 

één ingrediënt of een hoofdingrediënt, 

waarbij de in Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 voor niet-voorverpakte 

levensmiddelen gemaakte uitzondering in 

aanmerking genomen wordt, en met 

wetgevingsvoorstellen op deze terreinen te 

komen; 

Or. en 

 

 


