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Amendement  1 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Verordening (EG) nr. 543/2008 

van de Commissie van 16 juni 2008 

houdende uitvoeringsbepalingen voor 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 

Raad wat betreft de handelsnormen voor 

vlees van pluimvee, die verplicht stelt dat 

op voorverpakt ingevoerd pluimveevlees 

het land van oorsprong wordt vermeld1; 

 __________________ 

 1 PB L 157 van 17.6.2008. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de vraag aan de Commissie over 

oorsprongsetikettering voor vlees in 

verwerkte levensmiddelen (O-00000 – B8-

0000/2014), 

– gezien de vraag van ENVI aan de 

Commissie over oorsprongsetikettering 

voor vlees in verwerkte levensmiddelen 

(O-00000 – B8-0000/2014), 

Or. en 

 

Amendement  3 

Kay Swinburne 
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Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat in artikel 26, lid 3, 

van de Verordening betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten is vastgelegd dat wanneer 

het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van een levensmiddel vermeld 

wordt, en niet hetzelfde of dezelfde is als 

voor het primaire ingrediënt ervan: a) 

tevens het land van oorsprong of de plaats 

van herkomst vanhet betreffende primaire 

ingrediënt wordt vermeld, of b) wordt 

vermeld dat het land van oorsprong of de 

plaats van herkomst van het primaire 

ingrediënt verschilt van die van het 

levensmiddel; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Kay Swinburne 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat de Commissie 

krachtens artikel 26, lid 8, van de 

Verordening betreffende de verstrekking 

van voedselinformatie aan consumenten 

verplicht is om uiterlijk op 13 december 

2013 uitvoeringshandelingen vast te 

stellen voor de toepassing van lid 3 dit 

artikel; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 
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Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat in artikel 26, lid 7, van 

dezelfde verordening wordt bepaald dat het 

verslag onder andere rekening moet 

houden met de noodzaak om de consument 

te informeren en met de haalbaarheid van 

het aanbrengen van de verplichte 

vermelding van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst, alsook dat het een 

analyse moet bevatten van de kosten en 

baten van dergelijke maatregelen; 

overwegende dat verder wordt bepaald dat 

het verslag vergezeld kan gaan van 

voorstellen voor het wijzigen van 

bepalingen in kwestie van de EU-

wetgeving; 

B. overwegende dat in artikel 26, lid 7, van 

dezelfde verordening wordt bepaald dat in 

het verslag rekening moet worden 

gehouden met de noodzaak om de 

consument te informeren en met de 

haalbaarheid van het aanbrengen van de 

verplichte vermelding van het land van 

oorsprong of de plaats van herkomst, 

alsook dat het een analyse moet bevatten 

van de kosten en baten van dergelijke 

maatregelen, inclusief de juridische 

gevolgen voor de interne markt en de 

gevolgen ervan voor de internationale 

handel. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat in artikel 26, lid 2, 

onder a), van de Verordening betreffende 

de verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten duidelijk wordt vermeld dat 

in gevallen waarin de informatie voor 

consumenten misleidend kan zijn, het 

verplicht is het land van oorsprong of de 

plaats van herkomst te vermelden; 

Or. en 
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Amendement  7 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat in artikel 26, lid 3, 

van Verordening (EU) nr. 1169/2011 

reeds terdege rekening is gehouden met 

de vermelding van de oorsprong van de 

primaire ingrediënten van levensmiddelen 

en dat de bepalingen van dat artikel ten 

uitvoer moeten worden gelegd middels een 

uitvoeringshandeling; 

Or. fr 

 

Amendement  8 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat artikel 26, lid 3, 

van Verordening (EU) nr. 1169/2011 

voorschrijft dat de oorsprong van de 

primaire ingrediënten van levensmiddelen 

vermeld moet worden; 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat, afhankelijk van 
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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; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat uit het verslag van 

de Commissie aan het Europees 

Parlement en de Raad betreffende 

verplichte vermelding van het land van 

oorsprong of de plaats van herkomst van 

vlees dat als ingrediënt wordt gebruikt 

(COM(2013)0755) blijkt dat de bestaande 

traceerbaarheidssystemen in de EU niet 

afdoende zijn om de oorsprongsinformatie 

in de gehele voedselketen door te geven; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat Art. 26(2) van 

dezelfde verordening bepaalt dat het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst verplicht is indien 

het weglaten daarvan de consument zou 

kunnen misleiden aangaande het 
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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 ander land van 

oorsprong of een andere plaats van 

herkomst heeft; 

Or. nl 

 

Amendement  12 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat in de 

effectbeoordeling ter begeleiding van de 

Verordening betreffende de verstrekking 

van voedselinformatie aan consumenten 

ook wordt vermeld dat voor consumenten 

uit de hele Europese Unie de oorsprong 

van vlees het voornaamste punt van zorg 

lijkt (werkdocument van de diensten van 

de Commissie bij 

het voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de verstrekking van 

voedselinformatie aan de consumenten - 

effectbeoordelingsverslag over 

vraagstukken rond algemene 

voedseletikettering, SEC(2008)92); 

Or. en 

 

Amendement  13 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 D quater. 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 voedsel 

waarin vlees verwerkt is het hoogst was, 

en dat uit de enquêteresultaten van een 

meer doelgerichte studie naar 

verschillende soorten producten waarin 

vlees verwerkt is, blijkt dat meer dan 90 % 

van de consumenten-respondenten het 

belangrijk vindt dat de oorsprong wordt 

vermeld; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. Benadrukt dat op basis van huidige 

wetgeving (verordening 1169/2011, artikel 

26 §2) oorsprongsetikettering verplicht is 

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 ander land van 

oorsprong of een andere plaats van 

herkomst heeft; 

Or. nl 
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Amendement  15 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. Wijst erop dat orsprongsetikettering 

op vrijwillige basis al ruim verspreid is, 

rekening houdend met de vragen van 

consumenten, de marktvraag en de 

haalbaarheid; 

Or. nl 

 

Amendement  16 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat de hierboven 

bedoelde voorschriften betreffende de 

etikettering van rundvlees en 

rundvleesproducten bij de consument de 

verwachtingen hebben verhoogd 

aangaande informatie over de oorsprong 

van andere soorten vlees die in de Unie 

veel worden geconsumeerd; 

Schrappen 

Or. nl 

 

Amendement  17 

Glenis Willmott 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat de hierboven bedoelde 2. is van oordeel dat de hierboven bedoelde 
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voorschriften betreffende de etikettering 

van rundvlees en rundvleesproducten bij de 

consument de verwachtingen hebben 

verhoogd aangaande informatie over de 

oorsprong van andere soorten vlees die in 

de Unie veel worden geconsumeerd; 

voorschriften betreffende de etikettering 

van onverwerkt rundvlees en onverwerkte 

rundvleesproducten bij de consument de 

verwachtingen hebben verhoogd 

aangaande informatie over de oorsprong 

van andere soorten vers vlees die in de 

Unie veel worden geconsumeerd, en van 

vlees dat als ingrediënt in levensmiddelen 

wordt verwerkt; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat de hierboven bedoelde 

voorschriften betreffende de etikettering 

van rundvlees en rundvleesproducten bij de 

consument de verwachtingen hebben 

verhoogd aangaande informatie over de 

oorsprong van andere soorten vlees die in 

de Unie veel worden geconsumeerd; 

2. is van oordeel dat de hierboven bedoelde 

voorschriften betreffende de etikettering 

van rundvlees en rundvleesproducten 

mogelijk bij de consument de 

verwachtingen hebben verhoogd 

aangaande informatie over de oorsprong 

van andere soorten vlees die in de Unie 

veel worden geconsumeerd; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat de hierboven bedoelde 

voorschriften betreffende de etikettering 

van rundvlees en rundvleesproducten bij de 

consument de verwachtingen hebben 

verhoogd aangaande informatie over de 

2. is van oordeel dat de hierboven bedoelde 

voorschriften betreffende de etikettering 

van rundvlees en rundvleesproducten bij de 

consument de verwachtingen hebben 

verhoogd aangaande informatie over de 
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oorsprong van andere soorten vlees die in 

de Unie veel worden geconsumeerd; 

oorsprong van andere soorten onverwerkt 

vlees die in de Unie veel worden 

geconsumeerd; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. merkt op 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; wijst erop dat 

de productie-, slacht- en 

verwerkingsmethoden voor varkensvlees 

en pluimveevlees verschillen van die voor 

rundvlees; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Keith Taylor 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat in overweging 31 van de 

verordening voedselinformatie aan 

consumenten onderstreept dat de oorsprong 

van vlees de consumenten erg bezighoudt 

en dat consumenten derhalve verwachten 

goed te worden geïnformeerd over het land 

van oorsprong van het vlees dat ze eten; 

wijst er daarnaast op dat in overweging 31 

ook staat dat bij de verplichte 

3. wijst erop dat in overweging 31 van de 

verordening voedselinformatie aan 

consumenten onderstreept dat de oorsprong 

van vlees de consumenten erg bezighoudt 

en dat consumenten derhalve verwachten 

goed te worden geïnformeerd over het land 

van oorsprong van het vlees dat ze eten; 
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etiketteringsregels rekening moet worden 

gehouden met het evenredigheidsbeginsel 

en met de administratieve last voor de 

levensmiddelenbedrijven en de 

handhavende autoriteiten; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. Benadrukt met klem dat eventuele 

maatregelen de samenhang en goede 

werking van de interne markt moeten 

vrijwaren en niet mogen verstoren; 

Or. nl 

 

Amendement  23 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. Beklemtoont dat 90% van de 

bedrijven in de vleesverwerkende sector 

KMO's zijn. Benadrukt de bijzondere rol 

die KMO's spelen in de creatie van groei 

en jobs, hun bijdrage aan een 

competitieve Europese economie en hun 

inzet voor kwaliteitsvol en veilig voedsel. 

Is van mening dat de creatie van een 

gelijk speelveld tussen verschillende 

schakels in de sector van essentieel belang 

is en dat waakzaamheid over 

verschuivingen binnen verschillende 

sectoren geboden is; 
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Or. nl 

 

Amendement  24 

Keith Taylor 

(namens de Verts/ALE-Fractie) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. herhaalt nog eens zijn bezorgdheid over 

de mogelijke impact van voedselfraude op 

het consumentenvertrouwen, de 

voedselveiligheid, de werking van de 

voedselketen en de stabiliteit van de 

landbouwprijzen, en onderstreept dat het 

belangrijk is het vertrouwen van de 

Europese consumenten snel te herstellen; 

4. herhaalt nog eens zijn bezorgdheid over 

de mogelijke impact van voedselfraude op 

de voedselveiligheid, het 

consumentenvertrouwen, 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; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. herhaalt nog eens zijn bezorgdheid over 

de mogelijke impact van voedselfraude op 

het consumentenvertrouwen, de 

voedselveiligheid, de werking van de 

voedselketen en de stabiliteit van de 

landbouwprijzen, en onderstreept dat het 

belangrijk is het vertrouwen van de 

Europese consumenten snel te herstellen; 

4. herhaalt nog eens zijn bezorgdheid over 

de mogelijke impact van voedselfraude op 

de gezondheid van consumenten, het 

consumentenvertrouwen, de 

voedselveiligheid, de werking van de 

voedselketen en de stabiliteit van de 

landbouwprijzen, en onderstreept dat het 

belangrijk is het vertrouwen van de 

Europese consumenten snel te herstellen; 

Or. en 
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Amendement  26 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere regels 

inzake traceerbaarheid en 

informatieverschaffing worden vastgesteld; 

5. 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 traceersysteem er wel voor zorgt 

dat mogelijke inbreuken worden 

opgespoord en daartegen kan worden 

opgetreden. Evenwel hebben de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere regels 

inzake traceerbaarheid evenals 

informatieverschaffing in gevallen waarin 

de voedselveiligheid in gevaar kan zijn, 

worden vastgesteld; 

Or. es 

 

Amendement  27 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere 

regels inzake traceerbaarheid en 

5. 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 en dat 

traceerbaarheid noch kwaliteit hierdoor 

worden verhoogd. Recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat 
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informatieverschaffing worden 

vastgesteld; 
resoluut verder moet worden ingezet op 

een striktere controle en een betere 

handhaving van de bestaande wetgeving 

en zwaardere sancties; 

Or. nl 

 

Amendement  28 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere regels 

inzake traceerbaarheid en 

informatieverschaffing worden vastgesteld; 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees en gevallen waarin vlees pas 

nadat het een aantal jaren was 

ingevroren, in lidstaten op de markt werd 

gebracht, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere regels 

inzake traceerbaarheid en 

informatieverschaffing worden vastgesteld; 

Or. hr 

 

Amendement  29 

Biljana Borzan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 
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vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere regels 

inzake traceerbaarheid en 

informatieverschaffing worden vastgesteld; 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere regels 

inzake traceerbaarheid en 

informatieverschaffing worden vastgesteld; 

wijst erop dat strengere voorschriften 

inzake traceerbaarheid instanties ook de 

mogelijkheid bieden om gevallen van 

voedselfraude effectiever te onderzoeken; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere 

regels inzake traceerbaarheid en 

informatieverschaffing worden 

vastgesteld; 

5. merkt op dat het vermelden van het land 

van oorsprong of de plaats van herkomst 

van vlees en vleesproducten als zodanig 

fraude niet voorkomt; wijst op de 

frauduleuze vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, die niet kon worden 

voorkomen, hoewel er al sinds de BSE-

crisis van 2000 voorschriften inzake 

verplichte oorsprongsetikettering voor 

rundvlees bestaat; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Kay Swinburne 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

5. is van mening dat hoewel het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 
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herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, hebben aangetoond dat de 

consumenten willen dat er strengere 

regels inzake traceerbaarheid en 

informatieverschaffing worden 

vastgesteld; 

herkomst van vlees en vleesproducten als 

zodanig fraude niet voorkomt, de recente 

voedselschandalen, zoals de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door 

paardenvlees, er niettemin toe hebben 

geleid dat consumenten meer interesse 

tonen voor en zich meer bewust zijn van 

de oorsprong van vlees en vleesproducten; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt paardenvlees moet 

worden overwogen in de context van vlees 

dat als ingrediënt in levensmiddelen wordt 

verwerkt, naast rundvlees en het vlees van 

varkens, schapen, geiten en pluimvee, 

aangezien een belangrijk deel van het 

vlees dat in levensmiddelen wordt 

verwerkt, paardenvlees is; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat in het verslag van de 

Commissie zelf wordt geconcludeerd dat 

het op het etiket vermelden van het land 

van oorsprong zal leiden tot aanzienlijke 
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verhoging van de productiekosten en een 

hogere prijsdruk in de landbouwsector, en 

dat deze kosten voor 90 % op de 

consumenten zullen worden verhaald; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aangeven dat 

ze het op het etiket vermelden van het land 

van herkomst belangrijk vinden4; 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aangeven dat 

ze het op het etiket vermelden van het land 

van herkomst, in principe, belangrijk 

vinden4, maar dat andere factoren, zoals 

het betalen van een hogere prijs als gevolg 

van de kosten die het uitgebreider op het 

etiket vermelden van het land van 

herkomst met zich meebrengt, de interesse 

doen afnemen indien de vermelde 

gegevens niet rechtstreeks verband 

houden met voedselveiligheidskwesties; 

__________________ __________________ 

4 (COM(2013) 0755), blz. 7. 4 (COM(2013) 0755), blz. 7. 

Or. es 

 

Amendement  35 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 6. wijst er daarnaast op dat uit het verslag 
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verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aangeven dat 

ze het op het etiket vermelden van het land 

van herkomst belangrijk vinden4; 

van de Commissie blijkt dat er grote 

verschillen bestaan tussen de lidstaten en 

dat er sprake is van een paradox: 

enerzijds geven meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aan dat ze het 

op het etiket vermelden van het land van 

herkomst belangrijk vinden4 

anderzijds is herkomst het op vier na 

belangrijkste aspect bij het koopgedrag 

van consumenten (na smaak, 

houdbaarheidsdatum en prijs) en daalt de 

bereidheid van consumenten om meer te 

betalen voor de oorsprongsvermelding 

aanzienlijk, met 60-80% bij een kleine 

prijsstijging; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), blz. 7. 4 (COM (2013)0755), blz. 7. 

Or. nl 

 

Amendement  36 

Glenis Willmott 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aangeven dat 

ze het op het etiket vermelden van het land 

van herkomst belangrijk vinden4; 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90 % van de 

consumenten-respondenten aangeeft het 

belangrijk te vinden dat op het etiket van 

verwerkte levensmiddelen het land van 

herkomst wordt vermeld4; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), blz. 7. 4 (COM (2013)0755), blz. 7. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Jan Huitema 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aangeven dat 

ze het op het etiket vermelden van het land 

van herkomst belangrijk vinden4; 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90 % van de 

consumenten-respondenten aangeeft het 

belangrijk te vinden dat op het etiket het 

land van herkomst wordt vermeld4. Dit is 

een van de factoren die van invloed 

kunnen zijn op het consumentengedrag; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), blz. 7. 4 (COM (2013)0755), blz. 7. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aangeven dat 

ze het op het etiket vermelden van het land 

van herkomst belangrijk vinden4; 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90 % van de 

consumenten-respondenten aangeeft het 

belangrijk te vinden dat op het etiket het 

land van herkomst wordt vermeld4; merkt 

echter op dat er in het verslag van de 

Commissie ook op wordt gewezen dat 

consumenten niet bereid zijn om meer te 

betalen voor de oorsprongsetikettering; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), blz. 7. 4 (COM (2013)0755), blz. 7. 

Or. en 

 



 

PE544.466v01-00 22/49 AM\1044282NL.doc 

NL 

Amendement  39 

Ivo Belet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst er daarnaast op dat ook in het 

verslag van de Commissie zelf erkend 

wordt dat meer dan 90% van de 

consumenten-respondenten aangeven dat 

ze het op het etiket vermelden van het 

land van herkomst belangrijk vinden4; 

6. wijst erop dat uit het verslag van de 

Commissie blijkt dat de resultaten van 

verschillende enquêtes wijzen op een 

'paradox' of een discrepantie tussen 

enerzijds de interesse van consumenten in 

oorsprongsetikettering en anderzijds de 

bereidheid om voor die informatie te 

betalen. Deze paradox doet zich ook voor 

bij het verschil tussen intenties en 

daadwerkelijk aankoopgedrag, waarbij de 

prijs een belangrijke factor is die dit 

verschil kan verklaren; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), blz. 7. 4  

Or. en 

 

Amendement  40 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. Laat opmerken dat de oorsprong 

van voedingsproducten door consumenten 

als minder belangrijk wordt beschouwd in 

hun aankoopgedrag in vergelijking met 

bijvoorbeeld smaak, uitzicht of prijs, en 

dat desgevolgend een verplichte 

oorsprongsetikettering kosten-baten niet 

evenredig zou zijn. 

Or. nl 
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Amendement  41 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen 

van leveranciers en producten; 

Schrappen 

Or. nl 

 

Amendement  42 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen 

van leveranciers en producten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  43 

Kay Swinburne 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen 

van leveranciers en producten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  44 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen van 

leveranciers en producten; 

7. is van oordeel dat het vermelden van de 

oorsprong van vlees dat als ingrediënt 

wordt gebruikt in die verwerkte producten 

die het kwetsbaarst zijn wat betreft 

voedselveiligheid, bij kan dragen tot een 

betere traceerbaarheid 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) bij het kiezen van 

leveranciers en producten; 

Or. es 

 

Amendement  45 

Michel Dantin 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen 

van leveranciers en producten; 

7. is van oordeel dat het verplicht 

vermelden van de oorsprong van vlees dat 

als ingrediënt wordt gebruikt moeilijk te 

controleren zal zijn en vanwege de 

complexiteit van de toeleveringsketen 

zulke kosten met zich zal brengen dat de 

werkelijke voordelen van een dergelijk 

initiatief voor de consument opnieuw 

moeten worden bekeken; herinnert er in 

dat verband aan dat volgens het verslag 

van de Europese Commissie 80% van de 

Europese consumenten niet bereid zou 

zijn om 10% meer te betalen voor een 

etiketteringssysteem waarbij de oorsprong 

wordt vermeld van vlees dat als ingrediënt 

wordt gebruikt; 

Or. fr 

 

Amendement  46 

Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen 

van leveranciers en producten; 

7. is van oordeel dat het vermelden van de 

oorsprong van vlees kan leiden tot een 

verbetering van de traceerbaarheid van de 

producten in de voedselketen; 

Or. en 
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Amendement  47 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen van 

leveranciers en producten; 

7. is van oordeel dat het vermelden van de 

oorsprong van vlees dat als ingrediënt 

wordt gebruikt bij zou kunnen 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) bij het kiezen 

van leveranciers en producten; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. 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) bij het kiezen van 

leveranciers en producten; 

7. 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, tot een grotere 

waakzaamheid (bij de actoren in de 

levensmiddelensector) bij het kiezen van 

leveranciers en producten, tot een afname 

van het aantal tussenpersonen en tot het 

vermijden van het gebruik van snijresten 

en vet; 

Or. en 
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Amendement  49 

Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van mening dat etiketten waarop 

de oorsprong is vermeld van het vlees dat 

als ingrediënt in levensmiddelen is 

verwerkt, tevens informatie moeten 

verstrekken over de plaats en het tijdstip 

waarop het dier geslacht is, zodat de 

consument volledig op de hoogte is van 

elke belangrijke gebeurtenis in de 

levenscyclus van het dier, zoals de plaats 

en tijd van geboorte, fok en slachting; 

Or. hr 

Amendement  50 

Piernicola Pedicini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van oordeel dat de oorsprong van 

diervoeders belangrijke gevolgen kan 

hebben voor het milieu, alsook voor de 

gezondheid van mens en dier; verzoekt de 

Commissie derhalve om een beoordeling 

te verrichten van en een voorstel in te 

dienen voor het verplicht vermelden van 

de oorsprong van diervoeders;  

Or. en 

 

Amendement  51 

Herbert Dorfmann 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. wijst erop dat er voor veel verwerkte 

vleesproducten beschermde 

oorsprongsbenamingen bestaan en in dat 

geval de oorsprong van het vlees in de 

productiecriteria is vastgelegd en een 

versterkte traceerbaarheid geldt; roept de 

Commissie daarom op om de ontwikkeling 

van producten met een "beschermde 

oorsprongsbenaming" (BOB) of een 

"beschermde geografische aanduiding" 

(BGA) overeenkomstig Verordening 

1151/2012 te stimuleren en er aldus voor 

te zorgen dat de consument toegang heeft 

tot hoogwaardige producten van veilige 

oorsprong; 

Or. de 

Amendement  52 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van mening dat bij de etikettering 

van levensmiddelen aandacht moet 

worden geschonken aan de transparantie 

van de informatie en de leesbaarheid voor 

de consument, waarbij tegelijkertijd de 

economische leefbaarheid van de 

Europese ondernemingen moet worden 

gevrijwaard, onder voorwaarden die de 

koopkracht van de consument niet 

aantasten; 

Or. fr 
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Amendement  53 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognesesaus slechts 0,008 

euro5; 

Schrappen 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf, blz. 11. 

 

Or. es 

 

Amendement  54 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

Schrappen 
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waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognaisesesaus5 slechts 

0,008 euro; 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf, p. 11. 

 

Or. fr 

 

Amendement  55 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognesesaus slechts 0,008 

euro5; 

Schrappen 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf p.11; 

 

Or. en 
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Amendement  56 

Kay Swinburne 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognesesaus slechts 0,008 

euro5; 

Schrappen 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf p.11; 

 

Or. en 

 

Amendement  57 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 
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bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognesesaus slechts 0,008 

euro5; 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt. Onderstreept de 

nood aan duidelijke en onafhankelijke 

informatie die een duidelijk beeld 

schetst van de kosteneffecten en vraagt de 

Commissie hieraan tegemoet te komen; 

__________________ __________________ 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf blz.11; 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf blz.11; 

Or. nl 

 

Amendement  58 

Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognesesaus slechts 0,008 

euro5; 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt, en erkent derhalve 

de noodzaak van een grondigere 

effectbeoordeling. Daarbij dient tevens 

rekening te worden gehouden met de 

praktijk van Europese detailhandelaren 

en producenten die de oorsprong van 

vlees in verwerkte levensmiddelen al op 

het etiket vermelden; 

__________________ __________________ 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf p.11; 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf p.11; 
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Or. en 

 

Amendement  59 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognesesaus slechts 0,008 

euro5; 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; 

__________________ __________________ 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf p.11; 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf p.11; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Ivo Belet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 

8. geeft aan dat de resultaten van een 

onderzoek van een Franse 

consumentenorganisatie naar de impact 
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van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs niet stroken met de 

bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; wijst op rapporten 

waaruit blijkt dat het vermelden van het 

land van oorsprong van vlees in 

diepgevroren lasagne gemiddeld 0,015 

euro aan extra kosten met zich mee zou 

brengen, en het vermelden van de 

herkomst in bolognesesaus slechts 0,008 

euro5; 

van het vermelden van het land van 

oorsprong op de prijs sterk afwijken van 

de bevindingen in het verslag van de 

Commissie op dit punt; beveelt aan deze 

kwestie nader te onderzoeken om een 

duidelijker beeld te krijgen van de 

mogelijke gevolgen voor de 

prijsontwikkeling; 

__________________ __________________ 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf p.11; 

5  

Or. en 

 

Amendement  61 

Glenis Willmott 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. merkt op dat het vermelden van het 

land van oorsprong voor onverwerkt vlees 

van varkens, schapen, geiten en pluimvee 

vanaf april 2015 verplicht zal worden, en 

dat daarmee rekening moet worden 

gehouden bij de beoordeling van de 

kosten voor informatieverstrekking over 

de oorsprong van deze vleessoorten, 

wanneer zij als ingrediënt worden 

gebruikt; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Piernicola Pedicini 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. merkt op dat de huidige vrijwillige 

informatieverstrekking over de oorsprong 

misleidend kan zijn voor de consumenten; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Piernicola Pedicini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 ter. verzoekt de Commissie om 

dergelijke vrijwillige regelingen inzake 

oorsprongsetikettering te onderzoeken en 

duidelijke, samenhangende, 

geharmoniseerde en gemakkelijk te 

controleren regels uit te werken voor 

producenten die besluiten vrijwillig over 

te gaan tot oorsprongsetikettering; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

Schrappen 
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consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare 

oplossing is6; 

__________________  

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

 

Or. es 

 

Amendement  65 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare 

oplossing is6; 

Schrappen 

__________________  

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

 

Or. en 

 

Amendement  66 

Kay Swinburne 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare 

oplossing is6; 

Schrappen 

__________________  

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

 

Or. en 

 

Amendement  67 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare 

oplossing is6; 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' een kostengunstiger 

alternatief is; 

__________________ __________________ 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

Or. fr 
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Amendement  68 

Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare 

oplossing is6; 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' als kostengunstiger 

alternatief is opgenomen in het verslag van 

de Commissie en benadrukt bovendien dat 

vrijwillige oorsprongsetikettering als een 

haalbare en effectieve beleidsoptie wordt 

voorgesteld, omdat dit slechts weinig 

bijkomende operationele kosten met zich 

brengt en de administratieve lasten en 

gevolgen voor de handel zodoende beperkt 

blijven; 

__________________ __________________ 

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

Or. en 

 

Amendement  69 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare oplossing 

is6; 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties is gebleken dat 

dit voor de consumenten geen 

aanvaardbare oplossing is6; 
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__________________ __________________ 

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

Or. en 

 

Amendement  70 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare oplossing 

is; 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

maar dat uit onderzoek van het BEUC in 

een aantal lidstaten is gebleken dat dit voor 

de consumenten geen aanvaardbare 

oplossing is; 

__________________ __________________ 

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

Or. en 

 

Amendement  71 

Ivo Belet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' weliswaar een 

kostengunstiger alternatief is (zoals ook 

staat in het verslag van de Commissie), 

9. wijst er daarnaast op dat het opnemen 

van de vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-

EU-oorsprong' een kostengunstiger 

alternatief zou zijn dat niet gepaard gaat 

met het risico dat de Europese interne 
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maar dat uit onderzoek van 

consumentenorganisaties in een aantal 

lidstaten is gebleken dat dit voor de 

consumenten geen aanvaardbare 

oplossing is6; 

markt voor levensmiddelen moet worden 

geherstructureerd; 

__________________ __________________ 

6 .http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6  

Or. en 

 

Amendement  72 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. Merkt anderszijds op dat in 

tegenstelling tot verplichte 

oorsprongsetikettering, een vrijwillige 

oorsprongsetikettering geen bijkomende 

operationele moeilijkheden opwerpt voor 

voedingsproducenten, waardoor 

voedingsprijzen ook niet nodeloos zouden 

stijgen. 

Or. nl 

 

Amendement  73 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. vindt dat de Commissie nader 

onderzoek moet verrichten naar de onder 

sommige Europese detailhandelaren en 

producenten reeds vrij veel voorkomende 

praktijk van het op verwerkte 

10. vindt dat de Commissie nader 

onderzoek moet verrichten naar de onder 

sommige Europese detailhandelaren en 

producenten reeds vrij veel voorkomende 

vrijwillige praktijk van het op verwerkte 
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levensmiddelen vermelden van de 

oorsprong van het vlees daarin, en verslag 

moet uitbrengen over haar bevindingen; 

levensmiddelen vermelden van de 

oorsprong van het vlees daarin, en verslag 

moet uitbrengen over haar bevindingen en 

op basis daarvan een uitwisseling van 

beste praktijken kan stimuleren; 

Or. nl 

 

Amendement  74 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. vindt dat de Commissie nader 

onderzoek moet verrichten naar de onder 

sommige Europese detailhandelaren en 

producenten reeds vrij veel voorkomende 

praktijk van het op verwerkte 

levensmiddelen vermelden van de 

oorsprong van het vlees daarin, en verslag 

moet uitbrengen over haar bevindingen; 

10. vindt dat de Commissie nader 

onderzoek moet verrichten naar de door 

sommige Europese detailhandelaren en 

producenten vrijwillig toegepaste praktijk 

van het op verwerkte levensmiddelen 

vermelden van de oorsprong van het vlees 

daarin, en verslag moet uitbrengen over 

haar bevindingen; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. vindt dat de Commissie nader 

onderzoek moet verrichten naar de onder 

sommige Europese detailhandelaren en 

producenten reeds vrij veel voorkomende 

praktijk van het op verwerkte 

levensmiddelen vermelden van de 

oorsprong van het vlees daarin, en verslag 

moet uitbrengen over haar bevindingen; 

10. vindt dat de Commissie nader 

onderzoek moet verrichten naar de onder 

sommige Europese detailhandelaren en 

producenten voorkomende praktijk van het 

op verwerkte levensmiddelen vermelden 

van de oorsprong van het vlees daarin, en 

verslag moet uitbrengen over haar 

bevindingen; 
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Or. en 

 

Amendement  76 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herhaalt dat de Commissie alle 

noodzakelijke stappen moet ondernemen 

om het voorkomen en bestrijden van 

fraude met voedsel tot een integrerend 

onderdeel van het EU-beleid te maken, en 

iets te doen aan de structurele 

tekortkomingen binnen de hele 

voedselketen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  77 

Kay Swinburne 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herhaalt dat de Commissie alle 

noodzakelijke stappen moet ondernemen 

om het voorkomen en bestrijden van 

fraude met voedsel tot een integrerend 

onderdeel van het EU-beleid te maken, en 

iets te doen aan de structurele 

tekortkomingen binnen de hele 

voedselketen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  78 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herhaalt dat de Commissie alle 

noodzakelijke stappen moet ondernemen 

om het voorkomen en bestrijden van fraude 

met voedsel tot een integrerend onderdeel 

van het EU-beleid te maken, en iets te doen 

aan de structurele tekortkomingen binnen 

de hele voedselketen; 

11. herhaalt dat de Commissie alle 

noodzakelijke stappen moet ondernemen 

om het voorkomen en bestrijden van fraude 

met voedsel tot een integrerend onderdeel 

van het EU-beleid te maken, en iets te doen 

aan de structurele tekortkomingen binnen 

de hele voedselketen, in het bijzonder door 

het aantal controles te verhogen en de 

controles te versterken; 

Or. fr 

 

Amendement  79 

Kay Swinburne 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. verzoekt de Commissie een 

uitvoeringshandeling vast te stellen voor 

de toepassing van artikel 26, lid 3, van de 

Verordening betreffende de verstrekking 

van voedselinformatie aan consumenten 

inzake de vermelding van het land van 

oorsprong van het primaire ingrediënt 

wanneer dit niet hetzelfde is als dat van 

het levensmiddel; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. verzoekt de Commissie om middels 

uitvoeringshandelingen werk te maken 

van de tenuitvoerlegging van artikel 26, 

lid 3, van Verordening (EU) 1169/2011 

inzake de vermelding van de oorsprong 

van de primaire ingrediënten wanneer die 

een andere oorsprong hebben dan het 

levensmiddel; 

Or. fr 

 

Amendement  81 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

Schrappen 

Or. nl 

Amendement  82 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

Schrappen 
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vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

12. verzoekt de Commissie met klem op 

basis van de conclusies van haar verslag 

opnieuw te beoordelen of het nodig is om 

concrete wetgevingsvoorstellen of 

aanbevelingen uit te werken over het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in de 

verwerkte levensmiddelen die het 

kwetsbaarst zijn wat betreft 

voedselveiligheid, met inachtneming van 

de regels inzake effectbeoordelingen en 

onder voorkoming van buitensporige 

kosten en administratieve rompslomp; 

Or. es 

Amendement  84 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

12 . verzoekt de Commissie om middels 

een uitvoeringshandeling werk te maken 
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vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

van de tenuitvoerlegging van artikel 26, 

lid 3, van Verordening (EU) 1169/2011 

inzake de vermelding van de oorsprong 

van de primaire ingrediënten wanneer die 

een andere oorsprong hebben dan het 

levensmiddel; 

Or. fr 

Amendement  85 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van een grondig aanvullend 

onderzoek naar de voordelen van het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen, met 

inachtneming van de regels inzake 

effectbeoordelingen en onder voorkoming 

van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 
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de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht stellen, 

met inachtneming van de regels inzake 

effectbeoordelingen en onder voorkoming 

van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

de plaats van herkomst 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, met inachtneming 

van de regels inzake effectbeoordelingen 

en onder voorkoming van buitensporige 

kosten en administratieve rompslomp; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Jan Huitema 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

12. neemt nota van het werkdocument van 

de diensten van de Commissie over de 

vermelding van de herkomst van vlees dat 

als ingrediënt wordt gebruikt en van het 

verslag van de Commissie aan het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende verplichte vermelding van het 

land van oorsprong, en verzoekt de 

Commissie met klem om de vrijwillige 

status van de herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen te behouden en 

een vermelding 'EU-oorsprong'/'niet-EU-

oorsprong' te overwegen; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Elisabetta Gardini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht stellen, 

met inachtneming van de regels inzake 

effectbeoordelingen en onder voorkoming 

van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen, en waar 

mogelijk een duidelijke vermelding van de 

lidstaat of het derde land van herkomst 

van het vlees, verplicht stellen; 

Or. it 

 

Amendement  89 

Alberto Cirio 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vrijwillig vermelden van de lidstaat van 

oorsprong of de plaats van herkomst van 

vlees in verwerkte levensmiddelen 

stimuleren, met inachtneming van de 

regels inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

Or. it 

Amendement  90 

Kay Swinburne 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht stellen, 

met inachtneming van de regels inzake 

effectbeoordelingen en onder voorkoming 

van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

12. verzoekt de Commissie de vaststelling 

van de in paragraaf 11 bis bedoelde 

uitvoeringshandeling van follow-up te 

voorzien in de vorm van 

wetgevingsvoorstellen die het vermelden 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees in verwerkte 

levensmiddelen verplicht stellen, met 

inachtneming van de regels inzake 

effectbeoordelingen en onder voorkoming 

van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Ivo Belet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die het 

vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst van vlees in 

verwerkte levensmiddelen verplicht 

stellen, met inachtneming van de regels 

inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

12. verzoekt de Commissie met klem haar 

verslag van follow-up te voorzien in de 

vorm van wetgevingsvoorstellen die 

voorzien in het vrijwillig vermelden van 

het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst van vlees in verwerkte 

levensmiddelen, met inachtneming van de 

regels inzake effectbeoordelingen en onder 

voorkoming van buitensporige kosten en 

administratieve rompslomp; 

Or. en 

 


