
AM\1094668NL.doc  PE582.557v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.5.2016 B8-0545/3 

Amendement  3 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. onderstreept dat volgens de 

Eurobarometer-enquête van 2013 84 % van 

de consumenten een oorsprongsaanduiding 

voor melk noodzakelijk acht, ongeacht of 

deze als zodanig wordt verkocht of als 

ingrediënt in zuivelproducten wordt 

gebruikt; merkt op dat dit een van de vele 

factoren is die van invloed kunnen zijn op 

consumentengedrag; is dus van mening 
dat de verplichte aanduiding van de 

herkomst van de melk op het etiket van 

fundamenteel belang is om de 

transparantie en traceerbaarheid te 

waarborgen en dus om de Europese 

consumenten die de aanduiding ervan 

vragen, gerust te stellen; 

2. onderstreept dat volgens de 

Eurobarometer-enquête van 2013 84 % van 

de consumenten een oorsprongsaanduiding 

voor melk noodzakelijk acht, ongeacht of 

deze als zodanig wordt verkocht of als 

ingrediënt in zuivelproducten wordt 

gebruikt; wijst er echter op dat uit 

consumentenonderzoeken blijkt dat prijs, 

smaak en minimumhoudbaarheidsdatum 

belangrijkere aankoopfactoren voor melk 

zijn dan oorsprong; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/4 

Amendement  4 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst erop dat volgens de enquête bij het 

verslag betreffende melk en andere soorten 

vlees de kosten van verplichte 

oorsprongsaanduiding voor melk en melk 

als ingrediënt toenemen naarmate het 

productieproces complexer wordt; merkt 

op dat in dezelfde enquête wordt 

gesuggereerd dat ondernemingen in 

bepaalde lidstaten het effect van verplichte 

oorsprongsetikettering op hun 

concurrentiepositie hebben overdreven, 

aangezien in de enquête geen duidelijke 

verklaring kon worden gevonden voor de 

hoge kostenramingen door deze 

ondernemingen, terwijl werd gesteld dat 

deze een teken kunnen zijn van sterke 

weerstand tegen oorsprongsetikettering 

als zodanig;  

4. wijst erop dat volgens de enquête bij het 

verslag betreffende melk en andere soorten 

vlees de kosten van verplichte 

oorsprongsaanduiding voor melk en melk 

als ingrediënt toenemen naarmate het 

productieproces complexer wordt; 

benadrukt dat volgens de Eurobarometer-

enquête van 2013 slechts ongeveer de 

helft van de consumenten bereid is 1 % tot 

2 % meer te betalen om te beschikken 

over oorsprongsinformatie;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/5 

Amendement  5 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. wijst erop dat volgens de enquête bij 

het verslag betreffende melk en andere 

soorten vlees verplichte 

oorsprongsetikettering zou leiden tot een 

hernationalisering van de interne markt 

en derhalve negatieve gevolgen zou 

hebben voor de exploitatie van 

zuivelfabrieken in grensgebieden; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/6 

Amendement  6 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. wijst erop dat in beide verslagen van 

de Commissie de conclusie wordt 

getrokken dat oorsprongsetikettering op 

vrijwillige basis de meest haalbare en 

doeltreffende beleidsoptie is, aangezien 

het de exploitatiekosten en de 

administratieve belasting op een laag 

niveau houdt en de gevolgen voor de 

interne markt beperkt, zodat onnodige 

verhogingen van levensmiddelenprijzen 

worden voorkomen;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/7 

Amendement  7 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. wijst erop dat in het verslag van de 

Commissie van 17 december 2013 

betreffende de verplichte vermelding van 

het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst voor vlees als ingrediënt wordt 

erkend dat meer dan 90 % van de 

consumenten-respondenten aangeeft het 

belangrijk te vinden dat op het etiket van 

verwerkte levensmiddelen de oorsprong 

van het vlees wordt vermeld; 

14. wijst erop dat in het verslag van de 

Commissie van 17 december 2013 

betreffende de verplichte vermelding van 

het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst voor vlees als ingrediënt wordt 

erkend dat meer dan 90 % van de 

consumenten-respondenten aangeeft het 

belangrijk te vinden dat op het etiket van 

verwerkte levensmiddelen de oorsprong 

van het vlees wordt vermeld; wijst er 

echter op dat in het verslag van de 

Commissie tevens de aandacht wordt 

gevestigd op het feit dat consumenten niet 

bereid zijn een hogere prijs te betalen voor 

oorsprongsetikettering en dat een 

prijsstijging van deze levensmiddelen een 

extra last voor arme mensen zou vormen;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/8 

Amendement  8 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 bis. benadrukt dat de verplichte 

aanduiding van het land van oorsprong in 

strijd is met de grondbeginselen van de 

interne markt, en betwijfelt of het land 

van oorsprong kan worden beschouwd als 

een relevante geografische indicator voor 

verplichte etiketteringsvoorschriften;  

Or. en 



AM\1094668NL.doc  PE582.557v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.5.2016 B8-0545/9 

Amendement  9 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 ter. is van mening dat de Commissie 

rekening moet houden met de 

economische gevolgen van verplichte 

oorsprongsetikettering voor kmo's in de 

betrokken landbouw- en 

levensmiddelensectoren en deze moet 

analyseren; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/10 

Amendement  10 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. benadrukt dat enerzijds de 

verwachtingen over de specifieke 

informatie die consumenten onder het 

concept "oorsprong" willen krijgen 

aanzienlijk variëren, terwijl anderzijds het 

merendeel van de consumenten niet 

bereid is de extra kosten te betalen die 

voortvloeien uit nieuwe 

etiketteringsverplichtingen, wat kan 

leiden tot radicale aanpassingen in de 

voedselketen;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/11 

Amendement  11 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H bis. overwegende dat er, volgens het 

verslag van de Commissie betreffende de 

verplichte vermelding van het land van 

oorsprong (COM(2013) 755), sprake is 

van een paradox, in die zin dat er zich een 

tegenstrijdigheid voordoet tussen de 

belangstelling van consumenten voor 

oorsprongsetikettering en hun bereidheid 

om voor dergelijke informatie te betalen; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/12 

Amendement  12 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  K bis. overwegende dat 

oorsprongsetikettering op vrijwillige basis 

al ruim verspreid is, rekening houdend 

met de wensen van de consument en de 

markt en de haalbaarheid;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/13 

Amendement  13 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  G bis. overwegende dat de grote 

zuivelbedrijven rauwe melk en andere 

melkingrediënten kopen van meerdere 

bronnen en het veel voorkomt dat melk 

met verschillende herkomst tegelijkertijd 

in dezelfde installatie wordt verwerkt;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/14 

Amendement  14 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de algemene 

bereidheid van consumenten om te 

betalen voor de informatie over de 

oorsprong gering lijkt te zijn, maar dat 

consumentenonderzoeken1 naar die 

bereidheid laten zien dat het merendeel 

van de consumenten wel bereid is om 

meer voor deze informatie te betalen; 

I. overwegende dat uit verschillende door 

de Commissie uitgevoerde onderzoeken 

blijkt dat consumenten zeer prijsgevoelig 

zijn ten opzichte van 

oorsprongsinformatie en derhalve niet 

bereid zijn om de extra kosten te betalen; 

overwegende dat bij een prijsverhoging 

van 5 tot 9 % de bereidheid van 

consumenten om voor deze informatie te 

betalen met 60 tot 80 % afneemt;  

_____________ 

1. 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legis

lation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, blz. 50. 

 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/15 

Amendement  15 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat het Parlement er in zijn 

resolutie van 11 februari 2015 bij de 

Commissie op aan heeft gedrongen 

opvolging te geven aan haar verslag van 

17 december 2013 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; overwegende dat de Commissie 

deze follow up-wetgevingsvoorstellen nog 

niet heeft ingediend; 

J. overwegende dat het Parlement er in zijn 

resolutie van 11 februari 2015 bij de 

Commissie op aan heeft gedrongen 

opvolging te geven aan haar verslag van 

17 december 2013 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; overwegende dat de Commissie 

in haar formele reactie op de resolutie het 

idee van wetgevingsvoorstellen afwijst, 

omdat verplichte oorsprongsetikettering 

voor vlees dat als ingrediënt wordt 

gebruikt, geen passende aanpak lijkt te 

zijn;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/16 

Amendement  16 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

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 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. is van oordeel dat er met de verplichte 

oorsprongsaanduiding van 

voedingsmiddelen naar wordt gestreefd om 

het vertrouwen van de consument in 

levensmiddelen te herstellen, vraagt de 

Commissie om in dit verband met een 

voorstel te komen en daarbij rekening te 

houden met de transparantie van de 

informatie en de begrijpelijkheid van de 

gegevens voor de consument, evenals met 
de economische levensvatbaarheid van de 

Europese ondernemingen en de koopkracht 

van de consument; 

27. is van oordeel dat er met de 

oorsprongsaanduiding van 

voedingsmiddelen naar wordt gestreefd om 

het vertrouwen van de consument in 

levensmiddelen te herstellen; vraagt de 

Commissie met een voorstel te komen om 

rekening te houden met de economische 

levensvatbaarheid van de Europese 

ondernemingen en de koopkracht van de 

consument; 

Or. en 

 

 


