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Amendement 3
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de Commissie  kunnen bepalingen 
worden vastgesteld waarbij voor gewone 
levensmiddelen die geschikt zijn voor een 
bijzondere voeding, wordt toegestaan deze 
eigenschap te vermelden.

Door de Commissie kunnen bepalingen 
worden vastgesteld waarbij voor gewone 
agrarische levensmiddelen die geschikt 
zijn voor een bijzondere voeding, wordt 
toegestaan deze eigenschap te vermelden.

Or. it

Motivering

In de laatste Europese verordeningen op het gebied van voeding (Verordening (EG) nr. 
1924/2006 en Verordening (EG) nr. 1925/2006) wordt de formulering "van nature" gebruikt 
voor levensmiddelen die oorspronkelijk bepaalde eigenschappen hebben, zonder rekening te 
houden met de opeenvolgende fasen van verwerking en verrijking. Deze werkwijze kan 
redelijkerwijze in het onderhavige voorstel voor een richtlijn worden overgenomen. Zo 
worden niet alleen producten bevorderd die op zich bepaalde eigenschappen hebben, maar 
ook wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het terrein en voor variëteiten die niet alleen 
agronomisch, maar ook alimentair belang hebben.

Amendement 4
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te bewerkstelligen dat voor een 
bijzondere voeding bestemde en uit 
wetenschappelijke en technologische 
vorderingen ontwikkelde levensmiddelen 
snel op de markt kunnen worden gebracht, 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid , overeenkomstig de in

Om te bewerkstelligen dat voor een 
bijzondere voeding bestemde en uit 
wetenschappelijke en technologische 
vorderingen ontwikkelde levensmiddelen 
snel op de markt kunnen worden gebracht, 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid, gedurende twee jaar de 
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artikel  15, lid 2, bedoelde procedure ,
gedurende twee jaar de afzet toestaan van 
levensmiddelen die niet aan de 
samenstellingsregels beantwoorden die bij 
de bijzondere richtlijnen betreffende de in 
bijlage I genoemde groepen voor 
bijzondere voeding bestemde
levensmiddelen  zijn vastgesteld.

afzet toestaan van levensmiddelen die niet 
aan de samenstellingsregels beantwoorden 
die bij de bijzondere richtlijnen betreffende 
de in bijlage I genoemde groepen voor 
bijzondere voeding bestemde 
levensmiddelen  zijn vastgesteld.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 15, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

De Commissie kan, zo nodig, in het 
vergunningsbesluit met de wijziging in de 
samenstelling verband houdende 
etiketteringsvoorschriften vaststellen. 

De Commissie kan, zo nodig, in het 
vergunningsbesluit met de wijziging in de 
samenstelling verband houdende 
etiketteringsvoorschriften vaststellen. 

Or. en

Motivering

Om de bepaling aan te passen aan de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 5
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke en welbepaalde gevallen 
mag overeenkomstig de in  artikel  15, 
lid 2, bedoelde procedure  worden 
voorzien in afwijkingen van de eerste 
alinea. Deze afwijkingen kunnen worden 
gehandhaafd totdat de procedure is 
voltooid.

In uitzonderlijke en welbepaalde gevallen 
mag worden voorzien in afwijkingen van 
de eerste alinea. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beogen te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens  de in 
artikel 15, lid  3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Deze 
afwijkingen kunnen worden gehandhaafd 
totdat de procedure is voltooid.

Or. en
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Motivering

Om de bepaling aan te passen aan de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 6
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 1 bedoelde producten 
mogen uitsluitend in voorverpakte vorm in 
de handel worden gebracht, en wel zodanig 
dat de verpakking de producten volledig 
omsluit.

De in artikel 1 bedoelde producten worden 
in beginsel in voorverpakte vorm in de 
handel gebracht, en wel zodanig dat de 
verpakking de producten volledig omsluit. 
De agrarische levensmiddelen kunnen in 
bulk/voorverpakt in de handel worden 
gebracht, als de eigenschappen op grond 
waarvan het product in kwestie kan 
worden ingedeeld in de categorieën in 
artikel 1, zonder dat de veiligheid van de 
consument in het gedrang komt, met de 
effectieve productie- en 
verwerkingsmaatregelen ongewijzigd 
blijven. De levensmiddelen gaan vergezeld 
van de vermeldingen in artikel 9.

2. De lidstaten mogen afwijkingen van lid 
1  toestaan voor de kleinhandel, doch in 
dat geval moeten de in artikel 9
genoemde aanwijzingen het product bij de 
aanbieding ten verkoop vergezellen.

Or. it

Motivering

Om mogelijk te maken dat producten in de handel worden gebracht, zonder dat afzonderlijke 
lidstaten afwijkingen voor het in de handel brengen van bulkproducten kunnen toestaan, en 
tegelijkertijd duidelijke voorwaarden te bepalen, die restrictief zijn, maar wel worden 
opgelegd op Europees niveau. Op deze manier kunnen landbouwbedrijven vooruitgang maken 
met de invoering van specifieke traceerbaarheidssystemen, terwijl tegelijkertijd de consument 
wordt beschermd en gegarandeerd wordt dat hij over een ruime keuzemogelijkheid beschikt.



PE405.852v01-00 6/6 AM\720744NL.doc

NL


	720744nl.doc

