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9.5.2016 B8-0545/17 

Amendement  17 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-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 F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  F bis. overwegende dat vermelding van de 

oorsprong een echte toegevoegde waarde 

kan betekenen voor de consument als het 

gaat om de herkomst van een op de markt 

verkrijgbaar product, omdat hij hierdoor 

een bewuste keuze kan maken wat betreft 

de kenmerken van een product, de 

kwaliteit ervan, de afstand die het heeft 

afgelegd, de lijst van residuen van 

pesticiden in het product, of er gmo's 

en/of antibiotica zijn gebruikt bij de 

vervaardiging van een product van 

dierlijke oorsprong, en of een dierlijk 

product afkomstig is van de nakomelingen 

van gekloonde dieren; is in dit opzicht van 

mening dat het concept van vermelding 

van het land van oorsprong opnieuw moet 

worden beoordeeld, met name op een 

geharmoniseerde EU-markt, aangezien 

specifiekere regionale of lokale 

geografische aanduidingen nuttiger 

kunnen zijn voor de consument; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/18 

Amendement  18 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-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 F ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  F ter. overwegende dat consumenten 

weliswaar steeds vaker vragen om 

transparantie en vertrouwen, maar dat het 

ontbreken van geharmoniseerde 

etiketteringsregels leidt tot geringe kennis 

bij de consument over dierenwelzijn bij 

het houden, vervoeren en slachten van 

vee; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/19 

Amendement  19 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-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 F quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  F quater. overwegende dat uitvoerige 

informatie over keuzes betreffende 

productie en distributie en de gevolgen 

daarvan voor het inkomen van 

landbouwers, het klimaat en de 

biodiversiteit eveneens onderdeel vormt 

van een bewuste aankoopkeuze; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/20 

Amendement  20 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-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 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. bevestigt dat het Parlement voorstander 

is van een verplichte vermelding van het 

land van oorsprong of de plaats van 

herkomst voor vlees in verwerkte 

levensmiddelen; voegt daaraan toe dat die 

vermelding ook verplicht moet worden 

voor andere soorten vlees dan rund-, 

varkens-, schapen-, geiten- en 

pluimveevlees, voor melk en in 

zuivelproducten gebruikte melk en voor 

onverwerkte producten, producten met 

maar één ingrediënt en ingrediënten die 

meer dan 50 % van een levensmiddel 

uitmaken; 

24. bevestigt dat het Parlement voorstander 

is van een verplichte vermelding van het 

land van oorsprong of de plaats van 

herkomst voor vlees in verwerkte 

levensmiddelen; voegt daaraan toe dat die 

vermelding ook verplicht moet worden 

voor andere soorten vlees dan rund-, 

varkens-, schapen-, geiten- en 

pluimveevlees, voor melk en in 

zuivelproducten gebruikte melk en voor 

onverwerkte producten, producten met 

maar één ingrediënt en ingrediënten die 

meer dan 10% van het gewicht van een 

levensmiddel uitmaken; 

Or. en 



 

AM\1094690NL.doc  PE582.557v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.5.2016 B8-0545/21 

Amendement  21 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-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 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. spoort de Commissie aan 

wetgevingsvoorstellen te doen die de 

oorsprongsaanduiding voor vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht maken 

om de transparantie in de hele 

voedselketen te waarborgen en het 

vertrouwen van de consumenten te 

herstellen na het paardenvleesschandaal en 

andere gevallen van levensmiddelenfraude; 

beklemtoont ook dat de 

etiketteringsverplichtingen rekening 

moeten houden met het 

evenredigheidsbeginsel en met de 

administratieve belasting voor de 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven 

en de instanties die de wetgeving moeten 

doen naleven; 

26. spoort de Commissie aan 

wetgevingsvoorstellen te doen die de 

oorsprongsaanduiding voor vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht maken 

om de transparantie in de hele 

voedselketen te waarborgen en het 

vertrouwen van de consumenten te 

herstellen na het paardenvleesschandaal en 

andere gevallen van levensmiddelenfraude; 

beklemtoont ook dat de 

etiketteringsverplichtingen rekening 

moeten houden met het 

evenredigheidsbeginsel; 

Or. en 

 

 


