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Amendement 541
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – leden 1 t/m 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 29, lid 1, letter a, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: suikers, vetten, verzadigde 
vetzuren en zout.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats aangebracht 
en, zo mogelijk, in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 1, letter b, en 29, 
lid 2, bedoelde nutriënten wordt op op de 
achterkant van de verpakking aangebracht 
en, in de in deel C van bijlage XIII 
vastgestelde volgorde van presentatie. 

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt,
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

Deze voedingswaardedeclaratie wordt 
gepresenteerd in tabelvorm met de cijfers 
onder elkaar indien daarvoor voldoende 
ruimte is.  Indien er onvoldoende ruimte is, 
worden de gegevens achter elkaar 
geplaatst.

3. Indien de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de informatie duidelijk is en direct opvalt, moet slechts een beperkt 
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aantal nutritiënten die voor het publiek bijzonder belangrijk zijn, zoals vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout, in het hoofdgezichtsveld  komen. Naast deze informatie moet op de 
achterzijde van de verpakking de voorgeschreven voedingswaardedeclaratie staan.

Amendement 542
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lieden 1 t/m 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 29, lid 1, letter a, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij worden 
tezamen in een duidelijk formaat in de 
volgende volgorde gepresenteerd: energie, 
verzadigde vetzuren, suikers en zout 
alsmede kleurstoffen die gecodeerd 
worden als bedoeld in artikel 31, lid 3.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats 
aangebracht en, zo mogelijk, in de in deel 
C van bijlage XIII vastgestelde volgorde 
van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 1, letter b,
bedoelde nutriënten wordt op op de 
achterkant van de verpakking aangebracht 
en, in de in deel C van bijlage XIII 
vastgestelde volgorde van presentatie. 

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt,
wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

Deze voedingswaardedeclaratie wordt 
gepresenteerd in tabelvorm met de cijfers 
onder elkaar indien daarvoor voldoende 
ruimte is.  Indien er onvoldoende ruimte is, 
worden de gegevens achter elkaar 
geplaatst.

3. Indien de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

Or. en
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Motivering

Etikettering moet verplicht zijn op de voorzijde en de achterzijde van de verpakking met vier 
elementen op de voorzijde: energetische waarden, verzadigde vetzuren, suiker en zout en de 
8+ transvetzuren  op de achterzijde van de verpakking.

Aangezien de declaratie van de transvetzuren, vezels en eiwitten op de achterzijde van de 
verpakking verplicht is, moeten deze niet worden opgenomen in deze lijst van lid twee. 

Amendement 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De navolgende, in artikel 31, lid 2, 
bedoelde gegevens in verband met de 
verplichte voedingswaardedeclaratie 
worden in het hoofdgezichtsveld 
aangebracht: energiewaarde, vetgehalte, 
verzadigde vetzuren, suikers en zout. Zij 
worden tezamen in een duidelijk formaat in 
de bovengenoemde  volgorde 
gepresenteerd. 

Or. en

Motivering

Voor koolhydraten is het voldoende als de gegevens in de voedingswaardedeclaratie aan de 
achterzijde van de verpakking worden vermeld, om de consumenten niet in verwarring te 
brengen door teveel informatie op de voorkant van de verpakking.

Amendement 544
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
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gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in een 
en hetzelfde gezichtsveld als de 
vermeldingen overeenkomstig artikel 29, 
leden 1 en 2, als één geheel op één plaats 
in de vorm van een tabel aangebracht. Zij 
worden in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, eiwitten,
koolhydraten, vetten, met een specifieke  
verwijzing naar verzadigde vetzuren, 
koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

Or. de

Motivering

Coherentie met andere amendementen (zie artikel 29, lid 1, letter b);  vermelding in de vorm 
van een tabel geeft een beter overzicht.

Amendement 545
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout. De door 
artikel 31, lid 1, vereiste vermelding moet 
ook grafisch worden weergegeven.

Or. de

Motivering

De nieuwe derde zin zorgt bovendien voor een grafische weergave van het in de 
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voedingswaardedeclaratie gebruikte percentage, omdat deze, vergeleken met de pure tekst, 
het voordeel heeft in één blik te worden begrepen. Grafische weergaven hebben, in 
vergelijking tot tekstvormen,  het voordeel dat ze in één blik worden begrepen. Hiervoor 
kunnen bijv. staaf- of cirkeldiagrammen worden gebruikt.

Amendement 546
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 29, lid 1 bedoelde gegevens 
worden in een duidelijk formaat in de 
volgende volgorde gepresenteerd: energie, 
eiwitten, koolhydraten en vetten.

Or. de

Motivering

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Amendement 547
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. The particulars referred to Article 31(2)
in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht.  Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in 
hetzelfde gezichtsveld in een tabel 
aangebracht. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst. Zij worden in de 
volgende volgorde gepresenteerd: energie, 
suikers, vetten, verzadigde vetzuren, en 
natrium of zout.

Or. de

Motivering

Vermelding van de gegevens in tabelvorm moet een betere leesbaarheid garanderen. 

Deze volgorde correspondeert met die in Richtlijn 90/496/EEG (richtlijn inzake de 
voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen). 

Amendement 548
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout. Bij 
geschenkverpakkingen behoeft de 
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voorgeschreven informatie alleen op de 
achterzijde van de verpakking te worden 
vermeld.

Or. en

Motivering

Het visuele en esthetische karakter van geschenkverpakkingen, zoals de voor feestelijke 
gelegenheden, zoals moederdag, ontworpen geschenkverpakkingen voor chocolade of 
bonbons, zou worden geruineerd als de voedingswaardedeclaratie op de voorkant zou moeten 
worden aangebracht.

Amendement 549
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en natrium.

Or. en

Motivering

Zout (natriumchloride) is niet de enige bron van natrium in het dieet. Afgezien van 
natriumchloride zijn er nog vele andere natriumzouten (bij voorbeeld: natriumglutamaat of  
natriumcarbonaat). Met de vermelding "natrium uit zout" zou slechts een minimaal deel van 
de werkelijke inhoud worden genoemd, zodat er geen juiste informatie wordt gegeven.
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Amendement 550
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in 
hetzelfde gezichtsveld in een tabel 
aangebracht. Zij worden in de volgende 
volgorde gepresenteerd: energie, suikers,
vetten, verzadigde vetzuren,  en natrium of
zout.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 29, lid 1, letter b.

Amendement 551
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in 
hetzelfde gezichtsveld in een tabel 
aangebracht. Zij worden in de volgende 
volgorde gepresenteerd: energie, suikers,
vetten, verzadigde vetzuren, en natrium of
zout.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 29, lid 1, letter b.

Amendement 552
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De gegevens in verband met de 
verplichte voedingswaardedeclaratie
overeenkomstig artikel 29, lid 1, over 
energie, eiwitten, koolhydraten en vetten 
worden in een duidelijk formaat in de 
volgende volgorde gepresenteerd: energie, 
eiwitten, koolhydraten en vetten. De in 
artikel 31, lid 3,eerste zin bedoelde 
gegevens worden in het hoofdgezichtsveld 
aangebracht.

Or. de

Motivering

In dit amendement worden de voorgestelde wijzingen van de artikelen 29 e.v. overgenomen en 
wordt ervoor gezorgd dat de voedingswaardedeclaratie altijd in dezelfde volgorde en vorm 
wordt gepresenteerd. 

Amendement 553
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
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duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, eiwitten, vetten, 
met een specifieke verwijzing naar 
verzadigde vetzuren, koolhydraten met een 
specifieke verwijzing naar suikers, en 
natrium in zout en additieven.

Or. fi

Motivering

In sommige productcategorieën kunnen additieven een aanzienlijke hoeveelheid natrium 
bevatten. Zo wordt in de criteria voor het gebruik van het Finse hartsymbool, waarmee wordt 
aangegeven welke levensmiddelen het hart gezond helpen houden, ook rekening gehouden 
met natrium in additieven.

Amendement 554
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in 
hetzelfde gezichtsveld in een tabel 
aangebracht. Zij worden in de volgende 
volgorde gepresenteerd: energie, suikers,
vetten, verzadigde vetzuren, en natrium of
zout.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 29, lid 1, letter b.
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Amendement 555
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in 
hetzelfde gezichtsveld getoond. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

Or. en

Motivering

Er is niet onomstotelijk aangetoond dat de consument behoefte heeft aan informatie op de 
voorzijde van de verpakking.  Het is veel nuttiger dat de consument in hetzelfde gezichtsveld, 
d.w.z. zonder dat hij het pak een aantal keren moet draaien, alle informatie ontvangt die hij 
nodig heeft om een verantwoorde keuze te maken. De nuttige gegevens moeten dus samen 
staan in hetzelfde gezichtsveld, dat zich in het algemeen aan de achterzijde van de verpakking 
bevindt, waardoor de consument in één oogopslag beschikt over alle gegevens.

Amendement 556
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 

1. De in artikel 29, lid 1, letter a, bedoelde 
gegevens worden in het hoofdgezichtsveld 
aangebracht. Zij worden tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, suikers en zout.
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verwijzing naar suikers, en zout.

Or. en

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging.

Amendement 557
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in 
hetzelfde gezichtsveld in een tabel 
aangebracht. Zij worden in de volgende 
volgorde gepresenteerd: energie, suikers,
vetten, verzadigde vetzuren, en natrium of
zout.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het amendement op artikel 29, lid 1, letter b.

Amendement 558
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - leden 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in het 

1. De gegevens over  de in artikel 19, lid 1, 
letter a, bedoelde energetische waarde  
worden, conform het bepaalde van artikel 
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hoofdgezichtsveld aangebracht. Zij 
worden, zo mogelijk, tezamen in een 
duidelijk formaat in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

31, lid 2 in het hoofdgezichtsveld 
aangebracht.  

1 bis. De gegevens over de in artikel 29, 
lid 1, letter b, bedoelde voedingsstoffen 
betreffende eiwitten, koolhydraten, 
suikers, vetten, verzadigde vetzuren, 
ballaststoffen en natrium worden tezamen 
in een duidelijk formaat in de volgende 
volgorde gepresenteerd:   eiwitten, 
koolhydraten, suikers, vetten, verzadigde 
vetzuren, vezels en natrium.  De gegevens 
worden gepresenteerd overeenkomstig 
artikel 31, lid 3, eerste zin. 

Or. de

Motivering

Met deze wijziging wordt geaccentueerd dat de gegevens over de energetische waarde in het 
hoofdgezichtsveld moeten worden vermeld. De gegevens over de voedingsstoffen behoeven 
echter niet in het hoofdgezichtsveld te staan, maar kunnen samen in een overzichtelijk 
formaat  worden gepresenteerd. 

Amendement 559
Jules Maaten

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 29, lid 1, letter a, 
genoemde gegevens betreffende de 
voorgeschreven voedingswaardedeclaratie 
moeten, naast de in het eerste lid bedoelde 
gegevens rechts onder op de voorzijde van 
de verpakking in een letterformaat van 3 
mm en in een ovaal kader worden 
vermeld.

Or. en
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Motivering

Een van de belangrijkste informaties over levensmiddelelen is de energetische waarde. 
Daarom moeten permanent voor alle producten op dezelfde plaats en in een opvallende 
opmaak deze gegevens op de voorzijde van de verpakking worden vermeld, zodat de 
consument de informatie in een oogopslag kan zien. Een overeenkomst met de rechthoekige 
vorm van de waarschuwingen op sigarettenverpakkingen moet hierbij worden voorkomen. 

Amendement 560
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bovendien moet de in artikel 29, lid 
1, letter a, bedoelde energetische waarde 
goed zichtbaar en met een rechthoekig
kader in het hoofdgezichtsveld worden 
vermeld. Deze  wordt  per portie 
uitgedrukt overeenkomstig artikel 32, 
leden 2 en 3.

Or. en

Motivering

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Amendement 561
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 29, lid 1, letter a, 
bedoelde gegevens betreffende de 
voedingswaardedeclaratie worden goed 
zichtbaar op de voorzijde van de 
verpakking vermeld.

Or. de

Motivering

Voor consumenten is de energetische waarde de belanrijkste informatie van de 
voedingswaardedeclaratie. Daarom moet de energetische waarde en/of de GDA-waarde voor 
energie (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid), ongeacht het product, duidelijk zichtbaar op de 
voorzijde van de verpakking worden vermeld, zodat de consument deze in één oogopslag kan 
zien. Het besluit of de belangrijkste informatie van de voedingswaardedeclaratie ook op de 
voorzijde moet worden vermeld, dient aan de voedselindustrie te worden overgelaten.

Amendement 562
Frieda Brepoels

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het energiegehalte waarnaar 
verwezen wordt in artikel 29, lid 1, letter 
a, moet in aanvulling op de vermeldingen 
overeenkomstig lid 1, rechtonder op de 
meest prominente kant van de verpakking 
en voorzien van een vierhoekig kader 
worden aangebracht. Het energiegehalte 
zal worden uitgedrukt per 100g/ml of, 
volgens artikel 32, leden 2 en 3, per portie. 

Or. nl
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Motivering

De vermelding van het energiegehalte is cruciaal. Daarom moet het energiegehalte op een 
prominente plaats op de verpakking worden vermeld, duidelijk herkenbaar voor de 
consument. Het energiegehalte kan per 100g/ml of per portie worden vermeld. 

Amendement 563
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bovendien moet de in artikel 29, lid 
1, letter a, bedoelde energetische waarde 
goed zichtbaar en met een rechthoekig 
kader in het hoofdgezichtsveld worden 
vermeld. Deze  wordt  per portie 
uitgedrukt overeenkomstig artikel 32, 
leden 2 en 3.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste informaties over levensmiddelelen is de energetische waarde. Uit 
consumentenstudies (*) blijkt, dat consumenten de specifieke vermelding van de energetische 
waarde aan de voorzijde van de verpakking het gemakkelijkst herkennen en de voorkeur 
geven aan de uitdrukking in porties, omdat zij aan de hand daarvan de feitelijke 
voedingswaarde van een product (belangrijk voor het calorieverbruik) kunnen bepalen en het 
met andere levensmiddelen of dranken in dezelfde categorie kunnen vergelijken.

Amendement 564
Bogusław Sonik

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bovendien moet de in artikel 29, lid 
1, letter a, bedoelde energetische waarde 
goed zichtbaar en met een rechthoekig 
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kader in het hoofdgezichtsveld worden 
vermeld. Deze  wordt  per portie 
uitgedrukt overeenkomstig artikel 32, 
leden 2 en 3.

Or. en

Motivering

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Amendement 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing, 
conform artikel 49, lid 3, die is gebaseerd 
op op een advies van de Europese 
voedselveiligheidsautoriteit, en voor het 
tijdstip van toepassing van de artikelen 29 
t/m 34, worden referentiewaarden voor 
een hoog gehalte van de respectieve 
voedingsstof per 100 g of per 100 ml 
vastgesteld. Wanneer deze 
referentiewaarden in een levensmiddel 
worden overschreden, moet de informatie 
over de voedingswaarde van de 
desbetreffende voedingsstof in het rood 
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worden beklemtoond.

Or. en

Motivering

Volgens consumentenonderzoek is een kleurenstelsel de beste manier om conssumenten een 
snelle en gefundeerde keuze te laten maken. Door het accentueren van de voedingsstoffen die 
in grote hoeveelheden in een product voorkomen, kunnen consumenten snelle beslissingen 
nemen. Anders dan bij de "stoplichtetikettering" kan worden voorkomen dat volstrekt 
kunstmatige producten toch van een "groen punt" mogen worden voorzien.

Amendement 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De navolgende, in artikel 31, lid 2, 
bedoelde gegevens in verband met de 
verplichte voedingswaardedeclaratie 
worden op de achterzijde van de 
verpakking aangebracht: koolhydraten, 
eiwwitten en kunstmatige of natuurlijke 
transvetzuren. Zij worden tezamen in een 
duidelijk formaat in de bovengenoemde  
volgorde gepresenteerd. 

Or. en

Motivering

Het gehalte aan eiwitten en transvetzuren is voor de consument een belangrijke informatie en 
moet derhalve verplicht op de achterzijde van de verpakking worden vermeld. Er moet ook 
een onderscheid worden gemaakt tussen kunstmatige en natuurlijke transvetzuren, aangezien 
het gehalte van kunstmatige transvetzuren door de producenten kan worden beïnvloed. 
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Amendement 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
levensmiddelen, die zijn vastgelegd  in  
Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 
mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen en de bijzondere 
richtlijnen als bedoeld in artikel 4, lid 1, 
van die richtlijn.

Or. en

Motivering

PARNUTS-levensmiddelen (voor een specifieke voeding bestemde levensmiddelen) zijn 
toegesneden op de specifieke voedselbehoeften van de desbetreffende doelgroep.  In Richtlijn 
89/398/EEG en de in artikel 4, lid 1, van deze richtlijn genoemde bijzondere richtlijnen wordt 
de verplichte voedselinformatie waarvoor de etiketteringsplicht geldt, nauwkeurig vastgelegd. 
Vermelding van een beperkte voedselinformatie over PARNUTS-levensmiddelen in het 
hoofdgezichtsveld is niet voldoende en is wellicht niet relevant voor de informatie van de 
consument. Daarom moet deze bepaling niet gelden voor PARNUTS-levensmiddelen. 

Amendement 568
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
levensmiddelen, die zijn vastgelegd  in  
Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 
mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake voor bijzondere voeding 
bestemde levensmiddelen en de bijzondere 
richtlijnen als bedoeld in artikel 4, lid 1, 
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van die richtlijn.

Or. en

Motivering

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation.

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product.

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Amendement 569
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 
nutriënten wordt op één plaats 
aangebracht en, zo mogelijk, in de in deel 
C van bijlage XIII vastgestelde volgorde 
van presentatie.

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 1, letter b, en 29, 
lid 2, bedoelde nutriënten wordt op op de 
achterkant van de verpakking aangebracht 
en, in de in deel C van bijlage XIII 
vastgestelde volgorde van presentatie. 

Wanneer deze voedingswaardedeclaratie 
niet in het hoofdgezichtsveld voorkomt, 

Deze voedingswaardedeclaratie wordt 
gepresenteerd in tabelvorm met de cijfers 
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wordt zij gepresenteerd in tabelvorm met 
de cijfers onder elkaar indien daarvoor 
voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende 
ruimte is, worden de gegevens achter 
elkaar geplaatst.

onder elkaar indien daarvoor voldoende 
ruimte is.  Indien er onvoldoende ruimte is, 
worden de gegevens achter elkaar 
geplaatst.

Or. en

Motivering

Verduidelijking en vereenvoudiging.

Amendement 570
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de verplichte 
voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

Schrappen

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging

Amendement 571
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de verplichte Schrappen
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voedingswaardedeclaratie tezamen met de 
declaratie van de in artikel 29, lid 2, 
bedoelde nutriënten wordt aangebracht, 
worden de energie en de nutriënten 
gepresenteerd in de in deel C van bijlage 
XIII vastgestelde volgorde.

Or. en

Amendement 572
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt 
uitvoeringsvoorschriften vast voor de 
vaststelling van criteria waarmee kan 
worden bepaald wanneer de hoeveelheid 
energie of nutriënt(en) in een product 
verwaarloosbar is.  Deze maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. es

Motivering

Het mag niet aan de ondernemers worden overgelaten te bepalen welke hoeveelheden zij als 
verwaarloosbaar beschouwen. Er moeten Europese criteria worden vastgesteld.
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Amendement 573
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de hoeveelheid energie of 
nutriënt(en) in een product verwaarloosbar 
is, kan de voedingswaardedeclaratie voor 
deze elementen worden vervangen door 
een vermelding zoals "Bevat 
verwaarloosbare hoeveelheden …" in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig.

4. Indien de energie of de hoeveelheid 
individuele nutritiënten verwaarloosbaar 
is, is een voedingswaardedeclaratie niet 
nodig. Een vermelding zoals "Bevat 
verwaarloosbare hoeveelheden …" kan in 
de onmiddellijke nabijheid van de 
voedingswaardedeclaratie, indien 
aanwezig, worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Met deze wijziging  wordt ervoor gezorgd dat niet, of slechts in zeer geringe mate in 
levensmiddelen aanwezige nutritiënten, niet behoeven te worden gedeclareerd. Een verwijzing 
naar geringe hoeveelheden moet mogelijk zijn maar mag niet verplicht worden gesteld. 

Amendement 574
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt in het kader van een nationale 
regeling als bedoeld in artikel 44, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

Schrappen

a) dergelijke presentatievormen mogen de
consument niet misleiden; en
(b) er zijn gegevens waaruit blijkt dat de 
gemiddelde consument dergelijke 
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presentatievormen begrijpt.

Or. de

Motivering

Als gevolg  van de verplichte presentatie van de percentages van de overeenkomstig artikel 
31, lid 2, te verstrekken gegevens in een grafische vorm zijn de leden 5 en 6 van artikel 34 
overbodig (zie het amendement van dezelfde indienster op artikel 34, lid 1). Tegen de in de 
ontwerpverordening voorziene regeling om de presentatie van de voedingswaardedeclaratie 
met behulp van grafische vormen en symbolen aan de lidstaten over te laten, op basis van 
vrijwilligheid, pleit bovendien het gevaar dat het vrije verkeer van goederen wordt geschaad 
als gevolg van de verschillende ontwikkelingen in de afzonderlijke lidstaten.

Amendement 575
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 5 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt in het kader van een nationale 
regeling als bedoeld in artikel 44, mits aan 
de volgende essentiële voorschriften wordt 
voldaan:

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt mits aan de volgende essentiële 
voorschriften wordt voldaan:

Or. en

Motivering

Grafische vormen of symbolen moeten toegestaan zijn, ongeacht het feit of er nationale 
regelingen van kracht zijn of niet.
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Amendement 576
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 5 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt in het kader van een nationale 
regeling als bedoeld in artikel 44, mits aan 
de volgende essentiële voorschriften wordt 
voldaan:

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt mits aan de volgende essentiële 
voorschriften wordt voldaan:

Or. en

Motivering

Deze wijziging  zorgt voor  flexibiliteit, zodat voor de voedingswaardedeclaratie naast de in 
artikel 31, leden 2 en 3, genoemde ook andere presentatievormen gehandhaafd of ontwikkeld 
kunnen worden.

Amendement 577
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 5 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt in het kader van een nationale 
regeling als bedoeld in artikel 44, mits aan 
de volgende essentiële voorschriften wordt 
voldaan:

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen worden 
gebruikt mits aan de volgende essentiële 
voorschriften wordt voldaan:

Or. en

Motivering

Symbolen voor nutriënten moeten op EU-niveau worden geharmoniseerd om vrij verkeer van 
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producten mogelijke te maken.

Amendement 578
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld 
in lid 5. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met de schrapping van de hoofdstukken VI en VII.

Amendement 579
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld 
in lid 5. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 

Schrappen
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Als gevolg van het amendement van dezelfde indienster op artikel 34, lid 1, zijn de leden 5 en 
6 overbodig.

Amendement 580
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor andere aspecten van de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie dan die bedoeld 
in lid 5. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenhang met de schrapping van de hoofdstukken VI en VII.

Amendement 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  6 bis. De Commissie legt vijf jaar na 
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inwerkingtreding van deze verordening 
een evaluatieverslag over de  in de 
voorgaande leden geschetste 
presentatievorm voor.

Or. en

Motivering

Om de voor- en nadelen van de verschillende presentatievormen te kunnen vastellen, dient 
een evaluatie te worden verricht.

Amendement 582
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Article 34 a
Lid 1 van artikel 34 is niet van toepassing 
op de in Richtlijn 89/398/EEG en de 
bijzondere richtlijnen, als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, van die richtlijn 
vastgelegde producten.

Or. it

Motivering

"Dieetproducten" zijn speciaal omschreven om te voldoen aan specifieke voedingseisen en 
worden vaak door een arts voorschreven. Daarom is het niet nodig dat consumenten 
specifieke informatie krijgen over de energetische waarde.
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Amendement 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk V

Vrijwillige voedselinformatie

Hoofdstuk V

Verplichte vermelding van de oorsprong 

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie moeten de consumenten het land van oorsprong van een 
levensmiddel kennen. Kennis van de oorsprong van het belangrijkste ingrediënt dat in een 
verwerkt levensmiddel wordt gebruikt, is een essentieel element om consumenten in staat te 
stellen met kennis van zaken te kiezen.

Amendement 584
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk V

Vrijwillige voedselinformatie
Hoofdstuk V

Vermelding van de oorsprong 

Or. en

Motivering

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects.

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
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environmental, social and ethical considerations.

Amendement 585
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van toepassing zijnde voorschriften Schrappen
1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze 
informatie voldoen aan de in deze 
verordening vastgestelde relevante 
specifieke voorschriften. 
2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving zijn de leden 3 
en 4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 
3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.
4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
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geslacht.
5. De Commissie stelt de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
toepassing van lid 3 vast. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte 
informatie vaststellen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. Voorbeelden van 
standen: cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main 
ingredients (for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).
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It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Amendement 586
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35
Van toepassing zijnde voorschriften

Schrappen

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze 
informatie voldoen aan de in deze 
verordening vastgestelde relevante 
specifieke voorschriften. 
2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving zijn de leden 3 
en 4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 
3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.
4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
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geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.
5. De Commissie stelt de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
toepassing van lid 3 vast. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte 
informatie vaststellen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Het is voor de consument belangrijk om te weten waar het product vandaan komt. In 
bepaalde gevallen zou het echter niet altijd mogelijk kunnen zijn om een land van oorsprong 
aan te geven, omdat de nutriënteninhoud uit verschillende landen afkomstig is en dagelijks 
kan wisselen. De regels die momenteel gelden met betrekking tot de vermelding van de 
oorsprong op het etiket voorzien erin dat de oorsprong vrijwillig kan worden vermeld, tenzij 
het ontbreken van de vermelding de consument ernstig zou misleiden met betrekking tot de 
werkelijke herkomst van het levensmiddel. Deze regels moeten worden gehandhaafd en niet 
opnieuw worden geformuleerd. 
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Amendement 587
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van toepassing zijnde voorschriften Van toepassing zijnde voorschriften
1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke
voorschriften. 

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften. Artikel 14, lid 
1, is in dit geval niet van toepassing.

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving zijn de leden 3 
en 4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 
3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.
4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.
5. De Commissie stelt de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
toepassing van lid 3 vast. Die 
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maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte 
informatie vaststellen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte informatie 
vaststellen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Een deel van de oorsprongsetikettering is voorgeschreven. Daarom zou artikel 35, leden 2 t/m 
6, - naast de andere informatie waarvoor een verplichting tot etikettering bestaat - als 
zelfstandig artikel (nieuw artikel 26, "Oorsprong en herkomst") moeten worden geformuleerd. 
Wanneer vrijwillig informatie wordt gegeven, zou vrijstelling van het minimumformaat van de 
letters (artikel 14, lid 1) zinvol kunnen zijn, omdat ondernemingen anders zouden kunnen 
besluiten deze informatie niet te vermelden.

Amendement 588
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke 
voorschriften.

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften. 

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke 
communautaire wetgeving zijn de leden 3 

2. Voor levensmiddelenetiketten, waarop 
bijzondere informatie over de de 
productieprocedure, dierenbescherming 
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en 4 van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 

of milieuvriendelijkheid in verband 
worden gebracht met het levensmiddel, 
werkt de Commissie, in overleg met de 
relevante betrokkenen, een voorstel ter 
vaststelling van kwaliteitscriteria voor 
etiketteringssystemen uit, om ervoor te 
zorgen dat consumenten nauwkeurig en 
evenwichtig geïnformeerd en niet misleid 
worden.

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.
4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.
5. De Commissie stelt de 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
toepassing van lid 3 vast. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte 
informatie vaststellen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. en

Amendement 589
Jules Maaten

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke 
voorschriften. 

1. Indien onder deze verordening vallende 
voedselinformatie ten dele of geheel op
vrijwillige basis wordt verstrekt, moet deze 
informatie in overeenstemming zijn met de 
in deze verordening vastgestelde relevante 
specifieke voorschriften.

Or. en

Motivering

De formulering "moeten voldoen aan" zou zo kunnen worden geïnterpreteerd, dat voor 
onverpakte of op de plaats van verkoop verpakte levensmiddelen, waarvoor vrijwillig 
informatie over de voedingswaarde wordt gegeven, precies dezelfde informatie in dezelfde 
vorm moet worden gegeven als voor verpakte levensmiddelen.  Dat is een belasting voor de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven die deze informatie vrijwillig verstrekken, 
waardoor zij - als de wettelijke maatregel in deze vorm wordt vastgesteld - niet gemotiveerd 
zijn om de informatie ook in de toekomst te verstrekken.

Amendement 590
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke 
voorschriften.

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie
duidelijk leesbaar zijn.
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Or. en

Motivering

Indien wordt geëist dat vrijwillige gegevens van levensmiddelen op dezelfde manier worden 
gepresenteerd als van producten waarvoor een verplichte eis geldt, zullen producenten de 
vrijwillige verstrekking van gegevens waarschijnlijk stopzetten.   Onderhavig voorstel heeft 
dus tot gevolg dat de consument minder informatie ontvangt dan thans het geval is.

Amendement 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke
voorschriften. 

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften, met name aan 
de voorschriften van artikel 7.

Or. en

Motivering

Artikel 7:  "Eerlijke informatiepraktijken" is de belangrijkste basis voor de vrijwillige 
verstrekking van informatie.

Amendement 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  1 bis. Alle voor de vrijwillige etikettering 
van levensmiddelen essentiële informatie, 
bijvoorbeeld de onderliggende criteria en 
wetenschappelijke studies, moeten 
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toegankelijk zijn voor het publiek.

Or. en

Motivering

Van essentieel belang om te zorgen voor transparantie.

Amendement 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van een 
levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om 
de consumenten erover te informeren dat 
een levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats.

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer een aanduiding van 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van een levensmiddel verplicht is
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats.

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie moeten de consumenten het land van oorsprong van een 
levensmiddel kennen. Kennis van de oorsprong van het belangrijkste ingrediënt dat in een 
verwerkt levensmiddel wordt gebruikt, is een essentieel element om consumenten in staat te 
stellen met kennis van zaken te kiezen.
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Amendement 594
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van een 
levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om 
de consumenten erover te informeren dat 
een levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving en naast de vereisten van 
artikel 9, lid1, letter i, zijn de leden 3 en 4 
van toepassing wanneer informatie over 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van een levensmiddel vrijwillig 
wordt vermeld om de consumenten erover 
te informeren dat een levensmiddel van 
oorsprong is uit of afkomstig is van de 
Europese Gemeenschap of een gegeven 
land of plaats.

Or. en

Motivering

Wanneer naast de verplichte vereisten van artikel 9, lid 1, letter i, informatie over het land 
van oorsprong van nutritiënten van een levensmiddel wordt verstrekt, moet deze informatie 
stroken met met het bepaalde van artikel 35, lid 2.

Amendement 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van een 
levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om 
de consumenten erover te informeren dat 
een levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving en naast de vereisten van 
artikel 9, lid1, letter i, zijn de leden 3 en 4 
van toepassing wanneer het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld 
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
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Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 

of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats.

Or. en

Motivering

In artikel 9, lid 1, letter i, zijn de bindende vereisten vastgelegd die gelden voor de vermelding 
van het land van oorsprong. Deze voorschriften moeten in ieder geval worden toegepast.

Amendement 596
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van een 
levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om 
de consumenten erover te informeren dat 
een levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving en naast de vereisten van 
artikel 9, lid1, letter i, zijn de leden 3 en 4 
van toepassing wanneer informatie over 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van een levensmiddel vrijwillig 
wordt vermeld om de consumenten erover 
te informeren dat een levensmiddel van 
oorsprong is uit of afkomstig is van de 
Europese Gemeenschap of een gegeven 
land of plaats.

Or. en

Motivering

De voorschriften voor de oorsprongsetikettering moeten worden uitgebreid om misleiding van 
de consument met betrekking tot de oorsprong van het product en de belangrijkste 
ingrediënten daarvan te voorkomen.
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Amendement 597
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Article 35 – paragraphs 1-4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke 
voorschriften. 

1. Wanneer onder deze verordening 
vallende voedselinformatie op vrijwillige 
basis wordt verstrekt, moet deze informatie 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde relevante specifieke 
voorschriften. 

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van een 
levensmiddel vrijwillig wordt vermeld om 
de consumenten erover te informeren dat 
een levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats. 

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving zijn de leden 3 en 4 van 
toepassing wanneer een aanduiding van 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van een levensmiddel verplicht is
om de consumenten erover te informeren 
dat een levensmiddel van oorsprong is uit 
of afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap (lidstaat) of een gegeven 
land of plaats. 

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld. Een primair 
ingrediënt is een ingrediënt waaruit het 
levensmiddel voor ten minste 50% bestaat.

4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie 
verstrekt over de verschillende plaatsen 
waar de dieren zijn geboren, gehouden en 
geslacht.

4. Voor gevogelte en ander vlees dan rund-
en kalfsvlees moet  als land van oorsprong 
of plaats van herkomst de plaats worden 
vermeld waar de dieren geboren, gehouden 
en/of vetgemest werden, dus niet de plaats 
waar ze gefokt werden of waar slacht, 
verwerking of verpakking plaatsvond. Als 
alternatief kan elke van deze verschillende 
plaatsen worden vermeld waar de dieren 
zijn geboren, gehouden, gefokt, geslacht of 
waar verwerking of verpakking 
plaatsvond.
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Or. en

Motivering

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information.

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

Amendement 598
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) primaire ingrediënt(en) daarvan, 
wordt ook het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.

3. Wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van het levensmiddel 
niet hetzelfde (dezelfde) is als dat (die) van 
het (de) significante ingrediënt(en) 
daarvan, wordt ook het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst van dat (die) 
ingrediënt(en) vermeld.

Or. en

Motivering

Als het land van herkomst uitsluitend wordt vermeld voor significante ingrediënten wordt 
voorkomen dat er overbodige gegevens worden verstrekt en wordt uitsluitend informatie 
gegeven over ingrediënten die meer dan 50% van het levensmiddelen vormen.
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Amendement 599
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie verstrekt 
over de verschillende plaatsen waar de 
dieren zijn geboren, gehouden en geslacht.

4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie over de 
verschillende plaatsen waar de dieren zijn 
geboren, gehouden en geslacht apart 
verstrekt.

Or. hu

Motivering

Na de talrijke schandalen met vleesproducten in de levensmiddelenindustrie, moeten de 
Europese consumenten - die thans in onzekerheid verkeren - de kans krijgen om de hele keten 
van vleesproducten te volgen, als de producent vrijwillig gedetailleerde informatie verstrekt 
over de oorsprong van de verschillende vleessoorten.

Amendement 600
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor vlees, met uitzondering van rund-
en kalfsvlees, mag als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen een enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht. In de 
andere gevallen wordt informatie verstrekt 
over de verschillende plaatsen waar de 
dieren zijn geboren, gehouden en geslacht.

4. Voor gevogelte en ander vlees dan rund-
en kalfsvlees mag  als land van oorsprong 
of plaats van herkomst alleen de enkele 
plaats worden vermeld als de dieren in 
hetzelfde land of op dezelfde plaats zijn 
geboren, gehouden en geslacht, dus niet de 
plaats waar de verwerking of verpakking 
plaatsvond. In de andere gevallen wordt 
informatie verstrekt over de verschillende 
plaatsen waar de dieren zijn geboren, 
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gehouden en geslacht.

Or. en

Amendement 601
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor vers fruit en verse groenten 
mag als land van oorsprong of plaats van 
herkomst alleen het land of de plaats van 
landbouwproductie worden vermeld.

Or. de

Motivering

In verband met groenten en fruit verschijnen steeds opnieuw berichten over te hoge 
verontreiniging met pesticiden. Een duidelijke herkomstvermelding waarborgt keuzevrijheid 
en kan het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van de producten verhogen.

Amendement 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van vrijwillig verstrekte informatie 
vaststellen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

6. De Commissie kan 
uitvoeringsvoorschriften betreffende de 
voorwaarden en de criteria voor het 
gebruik van, overeenkomstig de 
voorgaande leden  vrijwillig verstrekte 
informatie vaststellen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Deze bepaling heeft alleen betrekking op de voorgaande leden.

Amendement 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het begrip "vegetarisch" mag niet 
worden gebruikt voor levensmiddelen die 
van of met behulp van producten worden 
vervaardigd, die uit dieren zijn gewonnen 
die gestorven of geslacht zijn, of uit dieren 
die als gevolg van hun consumptie zijn 
gestorven. 
Het begrip "veganistisch" mag niet 
worden gebruikt voor levensmiddelen die 
van of met behulp van dieren of dierlijke 
producten(waaronder producten van 
levende dieren) zijn vervaardigd.

Or. en

Motivering

Op dit moment zijn de begrippen "vegetarisch" en "veganistisch" niet wettelijk beschermd. 
Dat betekent in de praktijk dat elke producent zijn product "vegetarisch" kan noemen, ook al 
is dit niet zo. Bovengenoemde definitie is na een jarenlange discussie door de Britse Food 
Standards Agency gepresenteerd.
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Amendement 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Conform artikel 3, lid 1, is het 
toegestaan informatie te verstrekken over 
sociale, ethische en milieubelangen in 
verband met levensmiddelen. Om ervoor 
te zorgen dat er geen willekeurige 
maatregelen worden genomen en een 
vergelijking mogelijk blijft, legt de 
Commissie binnen [12 maanden na 
inwerkingtreding van deze verordening] 
een wetsontwerp met dit soort criteria 
voor levensmiddelen voor. 

Or. en

Motivering

Milieugerelateerde, sociale en ethische belangen zijn voor vele consumenten belangrijke 
criteria voor hun besluitvorming. Daarom moet de vermelding van dit soort informatie 
worden gestimuleerd.

Amendement 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Vrijwillige informatie over 

levensmiddelen
1. Uiterlijk op 1  januari 20XX (drie jaar 
na goedkeuring) moet de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 49, lid 3 
bedoelde procedure een gezamenlijk 
positief voedingswaardesymbool hebben 
vastgesteld om de consument te helpen in 
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categorieën levensmiddelen de gezondere 
alternatieven te herkennen.
2. Levensmiddelen die in aanmerking 
komen voor het gezamenlijke positieve 
voedingswaardesymbool moeten voldoen 
aan de door de Commissie gestelde 
normen en aan de voedselprofielen die 
zijn opgesteld overeenkomstig artikel 4 
van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen  
3. De in lid 2 bedoelde normen worden 
bepaald in het bijzonder rekening 
houdend met:
a) de samenstelling van het levensmiddel 
voor wat betreft de totale voedingswaarde 
en de aanwezigheid van voedingsstoffen 
waarvan wetenschappelijk is erkend dat 
zij gevolgen hebben voor de gezondheid.
(b) de rol en betekenis van het 
levensmiddel (of van de categorieën 
levensmiddelen)en de bijdrage aan het 
voedselpakket van de bevolking in het 
algemeen, of eventueel van bepaalde 
risicogroepen, waaronder kinderen;
De normen worden gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis over dieet en 
voeding, en het verband daarvan met 
gezondheid. 
Bij de bepaling van de normen verzoekt de 
Commissie de Autoriteit binnen 12 
maanden desbetreffend wetenschappelijk
advies te verstrekken.   

Or. en

Motivering

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
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positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Amendement 606
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen

Presentatie

De vermelding van de vrijwillige 
informatie mag niet ten koste gaan van de 
ruimte die voor de verplichte informatie 
beschikbaar is.

Or. de

Motivering

Met de EU-richtsnoeren over de leesbaarheid wordt dit punt geregeld.

Amendement 607
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermelding van de vrijwillige 
informatie mag niet ten koste gaan van de 
ruimte die voor de verplichte informatie 
beschikbaar is.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Samenhang met de schrapping van artikel 35.

Amendement 608
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Chapter VI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk schrappen

Or. en

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en vrij verkeer van 
goederen op de interne markt.

Amendement 609
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt de Raad en het 
Parlement binnen twee jaar na 
goedkeuring van de onderhavige 
verordening wetgevingsvoorstellen voor 
over de verplichte declaratie van de 
oorsprong van het vlees van gevogelte, 
varkens en schapen, die stroken met de 
reeds geldende voorschriften voor de 
etikettering van rundvlees, 
overeenkomstig Verordening (EG) 
1760/2000 van het Europees Parlement en 
de Raad. 

Or. en
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Motivering

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Amendement 610
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de inwerkingtreding van deze 
verordening begint de Commissie 
openbare raadplegingen over het gebruik 
van begrippen als "puur", "origineel", 
"boeren-", "land-", "traditioneel", 
"echt", waarna de Commissie 
richtsnoeren over het gebruik van deze 
begrippen opstelt, om ervoor te zorgen dat 
zij alleen overeenkomstig de in hoofdstuk 
II van deze verordening vermelde 
beginselen en vereisten gebruikt worden. 

Or. en

Motivering

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.
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The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)

Amendement 611
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de verplichte vermeldingen, 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, en artikel 10, 
mogen de lidstaten overeenkomstig de in 
artikel 42 vastgestelde procedure 
bijkomende verplichte vermeldingen
voorschrijven voor specifieke types of 
categorieën levensmiddelen, die zijn 
gerechtvaardigd op grond van:

Naast de verplichte vermeldingen, als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, en artikel 10, 
mogen de lidstaten overeenkomstig de in 
artikel 42 vastgestelde procedure 
aanvullende informatie voorschrijven voor 
specifieke typen of categorieën 
levensmiddelen, die zijn gerechtvaardigd 
op grond van ofwel:

a) de bescherming van de 
volksgezondheid,

a) de bescherming van de 
volksgezondheid, of

(b) de bescherming van de consumenten; (b) de bescherming van de consumenten,
door hen in staat te stellen goed 
doordachte keuzes te maken; of

(c) de preventie van fraude; (c) de preventie van fraude; of
(d) de bescherming van industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
aanduidingen van herkomst en oorsprong, 
en de preventie van oneerlijke 
concurrentie.

(d) de bescherming van industriële en 
commerciële eigendomsrechten en 
aanduidingen van herkomst en oorsprong, 
en de preventie van oneerlijke 
concurrentie.

Or. en

Motivering

Door de voorgestelde tekst moet verwarring met betrekking tot de in de artikelen 9 en 10 
voorgeschreven informatie voorkomen en de leesbaarheid van het artikel verbeterd worden.
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Amendement 612
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door deze maatregelen mag het vrije 
verkeer van goederen op de interne markt 
niet worden belemmerd. 

Or. en

Motivering

Indien wordt geëist dat vrijwillige gegevens van levensmiddelen op dezelfde manier worden 
gepresenteerd als die van producten waarvoor een declaratie verplicht is, zullen producenten 
de vrijwillige verstrekking van gegevens waarschijnlijk stopzetten.   Onderhavig voorstel heeft 
dus tot gevolg dat de consument minder informatie ontvangt dan thans het geval is.

Amendement 613
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 
de verplichte vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
levensmiddelen nemen, als er een 
bewezen verband bestaat tussen bepaalde 
kwaliteiten van het levensmiddel en de 
oorsprong of herkomst daarvan. Bij de 
kennisgeving van dergelijke maatregelen 
aan de Commissie verstrekken de lidstaten 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
meeste consumenten significante waarde 
hechten aan de verstrekking van deze 
informatie.

Schrappen

Or. en
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Amendement 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 
de verplichte vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
levensmiddelen nemen, als er een 
bewezen verband bestaat tussen bepaalde 
kwaliteiten van het levensmiddel en de 
oorsprong of herkomst daarvan. Bij de 
kennisgeving van dergelijke maatregelen 
aan de Commissie verstrekken de lidstaten 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
meeste consumenten significante waarde 
hechten aan de verstrekking van deze 
informatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is te restrictief en strookt niet met het amendement op artikel 9, lid 1, letter i.

Amendement 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door middel van lid 1 kunnen de 
lidstaten slechts maatregelen betreffende 
de verplichte vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 

Schrappen
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levensmiddelen nemen, als er een 
bewezen verband bestaat tussen bepaalde 
kwaliteiten van het levensmiddel en de 
oorsprong of herkomst daarvan. Bij de 
kennisgeving van dergelijke maatregelen 
aan de Commissie verstrekken de lidstaten 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
meeste consumenten significante waarde 
hechten aan de verstrekking van deze 
informatie.

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie moeten de consumenten het land van oorsprong van een 
levensmiddel kennen. Kennis van de oorsprong van het belangrijkste ingrediënt dat in een 
verwerkt levensmiddel wordt gebruikt, is een essentieel element om consumenten in staat te 
stellen met kennis van zaken te kiezen.

Amendement 616
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor melk- en melkproducten die zijn 
verpakt in glazen flessen die bestemd zijn 
om opnieuw te worden gebruikt, mogen de 
lidstaten maatregelen vaststellen die 
afwijken van het bepaalde in artikel 9, lid 
1, en artikel 10, lid 2.

Voor melk, gezuurde melk en room, 
waaraan met uitzondering van de voor de 
productie noodzakelijke inhoudstoffen en 
micro-organismen geen ingrediënten zijn 
toegevoegd, die zijn verpakt in glazen 
flessen die bestemd zijn om opnieuw te
worden gebruikt, mogen de lidstaten 
maatregelen vaststellen die afwijken van 
het bepaalde in artikel 9, lid 1, en artikel 
10, lid 2.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt ervoor gezorgd dat van artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 2, 
afwijkende nationale maatregelen niet worden toegepast op melkproducten, waaraan bijv. 
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suiker, aromastoffen of andere niet-melkeigen ingrediënten zijn toegevoegd.

Amendement 617
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor melk- en melkproducten die zijn 
verpakt in glazen flessen die bestemd zijn 
om opnieuw te worden gebruikt, mogen de 
lidstaten maatregelen vaststellen die 
afwijken van het bepaalde in artikel 9, lid 
1, en artikel 10, lid 2.

Voor melk, gezuurde melk en room, 
waaraan met uitzondering van de voor de 
productie noodzakelijke inhoudstoffen en 
micro-organismen geen ingrediënten zijn 
toegevoegd, die zijn verpakt in glazen 
flessen die bestemd zijn om opnieuw te 
worden gebruikt, mogen de lidstaten 
maatregelen vaststellen die afwijken van 
het bepaalde in artikel 9, lid 1, en artikel 
10, lid 2.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt ervoor gezorgd dat van artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 2, 
afwijkende nationale maatregelen niet worden toegepast op melkproducten, waaraan bijv. 
suiker, aromastoffen of andere niet-melkeigen ingrediënten zijn toegevoegd.

Amendement 618
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor melk- en melkproducten die zijn 
verpakt in glazen flessen die bestemd zijn 
om opnieuw te worden gebruikt, mogen de 
lidstaten maatregelen vaststellen die 
afwijken van het bepaalde in artikel 9, lid 
1, en artikel 10, lid 2.

Voor melk, gezuurde melk en room, 
waaraan met uitzondering van de voor de 
productie noodzakelijke inhoudstoffen en 
micro-organismen geen ingrediënten zijn 
toegevoegd, die zijn verpakt in glazen 
flessen die bestemd zijn om opnieuw te 
worden gebruikt, mogen de lidstaten 
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maatregelen vaststellen die afwijken van 
het bepaalde in artikel 9, lid 1, en artikel 
10, lid 2.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt ervoor gezorgd dat van artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 2, 
afwijkende nationale maatregelen niet worden toegepast op melkproducten, waaraan bijv. 
suiker, aromastoffen of andere niet-melkeigen ingrediënten zijn toegevoegd.

Amendement 619
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor melk- en melkproducten die zijn 
verpakt in glazen flessen die bestemd zijn 
om opnieuw te worden gebruikt, mogen de 
lidstaten maatregelen vaststellen die 
afwijken van het bepaalde in artikel 9, lid 
1, en artikel 10, lid 2.

Voor melk, gezuurde melk en room, 
waaraan met uitzondering van de voor de 
productie noodzakelijke inhoudstoffen en 
micro-organismen geen ingrediënten zijn 
toegevoegd, die zijn verpakt in glazen 
flessen die bestemd zijn om opnieuw te 
worden gebruikt, mogen de lidstaten 
maatregelen vaststellen die afwijken van 
het bepaalde in artikel 9, lid 1, en artikel 
10, lid 2.

Or. en

Motivering

 Niet mag worden toegestaan dat melk en melkproducten, waaraan bijv. suiker, aromastoffen 
of andere niet-melkeigen ingrediënten zijn toegevoegd, uitgezonderd worden van de vereisten 
van artikel 9, lid 1, en artikel 10, lid 2.
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Amendement 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40
Alcoholhoudende dranken

Schrappen

Iin afwachting van de vaststelling van de 
communautaire bepalingen, als bedoeld 
in artikel 20, onder e), mogen de lidstaten 
de nationale voorschriften voor de 
vermelding van de ingrediënten voor 
dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent blijven toepassen.

Or. en

Motivering

Niet langer noodzakelijk omdat artikel 20, letter e, in een ander amendement  is geschrapt.

Amendement 621
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iin afwachting van de vaststelling van de 
communautaire bepalingen, als bedoeld 
in artikel 20, onder e), mogen de lidstaten 
de nationale voorschriften voor de 
vermelding van de ingrediënten voor 
dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent blijven toepassen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze verordening moet ook van toepassing zijn op alcoholhoudende dranken. Daarom wordt 
dit artikel, net als het laatste lid van artikel 29, lid 1, letter b, geschrapt.

Amendement 622
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iin afwachting van de vaststelling van de 
communautaire bepalingen, als bedoeld in 
artikel 20, onder e), mogen de lidstaten de 
nationale voorschriften voor de 
vermelding van de ingrediënten voor 
dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent blijven toepassen.

In afwachting van de vaststelling van de 
communautaire bepalingen, als bedoeld in 
artikel 20, onder e), mogen de lidstaten die 
op het tijdstip van inwerkingtreding van 
deze verordening reeds beschikken over 
nationale voorschriften, deze voor de 
vermelding van de ingrediënten voor 
dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent blijven toepassen.

Or. en

Motivering

Daar de voorgestelde nieuwe EU-verordening gericht is op harmonisatie en vereenvoudiging 
van etiketteringsvoorschriften, moet ervoor worden gezorgd dat in sectoren waar nieuwe EU-
voorschriften worden overwogen, geen nieuwe nationale voorschriften worden ingevoerd.  
Indien dergelijke nationale voorschriften echter reeds bestaan, moeten deze worden 
gehandhaafd totdat de EU-voorschriften in werking treden.

Amendement 623
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale maatregelen voor niet-
voorverpakte levensmiddelen

 Niet-voorverpakte levensmiddelen

1. Voor levensmiddelen die niet 1. Voor de in artikel genoemde 
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voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.

levensmiddelen moeten de in artikel 9, lid 
1, letter c, voorgeschreven vermeldingen 
zijn aangebracht. 

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige of alle van de in 
de artikelen 9 en 10 voorgeschreven 
andere vermeldingen of van delen van 
deze vermeldingen voor te schrijven.

3. De lidstaten mogen gedetailleerde 
voorschriften vaststellen over de wijze 
waarop de de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie beschikbaar wordt gesteld.

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

4. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. en

Motivering

Als gevolg van de problemen die inherent zijn aan de etikettering van niet-voorverpakte 
levensmiddelen, moeten deze levensmiddelen van de meeste etiketteringsvoorschriften worden 
uitgezonderd, met uitzondering van informatie over allergene stoffen. De lidstaten moeten op 
flexibele wijze kunnen besluiten hoe de informatie het best aan de consumenten ter 
beschikking kan worden gesteld.
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Amendement 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde, door hen 
mogelijkerwijs voorgeschreven
vermeldingen ter beschikking moeten 
worden gesteld.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.
3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in lid 1 bedoelde maatregelen 
mede.

Or. en

Motivering

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs.
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Amendement 625
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale maatregelen voor niet-
voorverpakte levensmiddelen

Nationale maatregelen

1. Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.

1. Where foods are offered for sale to the 
final consumer or to mass caterers without 
prepackaging, or where foods are packed 
on the sales premises at the consumer's 
request or prepacked for direct sale, the 
Member States may adopt detailed rules 
concerning the manner in which the 
particulars specified in Article 9 and 10 are 
to be shown.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2.  Member States may decide not to 
require the provision of some of the 
particulars referred to in paragraph 1, other 
than those referred to in Article 9(1) (c), 
provided that the consumer or mass caterer 
still receives sufficient information.

3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

3. De lidstaten kunnen bepalen dat voor 
voorverpakte levensmiddelen en 
maaltijden, die door lokale detaillisten of 
grootcateraars vervaardigd en 
rechtstreeks aan de eindverbruiker 
worden geleverd, geen 
voedingswaardedeclaratie (artikel 9, lid 1, 
letter l) nodig is, wanneer er geen sprake 
is van een gestandaardiseerde bereiding 
van deze levensmiddelen en maaltijden, 
omdat de ingrediënten en recepten vaak 
kunnen variëren.

Or. en
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Motivering

Door kleine ondernemingen of grote cateraars geproduceerde voorverpakte levensmiddelen 
of maaltijden worden op niet-gestandaardiseerde wijze toebereid, waarbij de ingrediënten en 
de recepten vaak, soms van dag tot dag, wisselen. Het is derhalve van belang dat deze soorten 
levensmiddelen worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, hetzij in het 
algemeen, hetzij door de lidstaten het recht te geven voor deze categorieën regels vast te 
leggen, zoals voor niet-voorverpakte levensmiddelen reeds is toegestaan.

Amendement 626
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.

1.  Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 
worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht. De in artikel 9, lid 1, 
letter c, bedoelde informatie moet in alle 
gevallen zo worden gepresenteerd dat de 
verbruiker deze ter beschikking krijgt 
zonder navraag te doen.

Or. de

Motivering

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.
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Amendement 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), en 10 niet voor te 
schrijven, mits de eindverbruiker of 
grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de bepalingen van bijlage III - levensmiddelen waarvoor de 
etikettering een of meer aanvullende vermeldingen moet omvatten (bijv. in bepaalde gassen 
verpakte levensmiddelen, levensmiddelen met een hoog coffeïnegehalte) - ook voor niet-
voorverpakte levensmiddelen gaan gelden.

Amendement 628
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie raadpleegt het Permanent 
Comité voor de voedselketen en de 
diergezondheid, dat is ingesteld bij artikel 
58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
178/2002, als zij deze raadpleging nuttig 
acht of als een lidstaat daarom verzoekt.

2. De Commissie raadpleegt het Permanent 
Comité voor de voedselketen en de 
diergezondheid, dat is ingesteld bij artikel 
58, lid 1 van Verordening (EG) nr.
178/2002. Zij voert overeenkomstig 
Richtlijn 98/34 eveneens een procedure 
van officiële kennisgeving in voor alle 
belanghebbenden.

Or. en
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Motivering

De huidige procedures voor de invoering van nieuwe etiketteringsmaatregelen zijn 
ondoorzichtig en eisen ten aanzien van de raadpleging van externe belanghebbenden zijn er 
niet.  Aangezien nieuwe etiketteringsvoorschriften het vrij verkeer van goederen ongunstig 
zullen beïnvloeden, is het van belang dat in brede kring over de voorgestelde maatregelen 
wordt nagedacht en dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld opmerkingen te 
maken.  Voorstellen mogen niet in werking treden alvorens is beoordeeld of zij verenigbaar 
zijn met de vrijheden van de interne markt.

Amendement 629
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften is niet van toepassing op de 
maatregelen waarop de in de leden 1 tot 
en met 4 vastgestelde 
kennisgevingsprocedure van toepassing 
is.

Schrappen

Or. en

Motivering

In het voorgestelde amendement op artikel 42, lid 2 wordt de verplichting ingevoerd om een 
transparante kennisgevingsprocedure voor consumenten en producenten te volgen. Een 
dergelijke werkwijze is van enorm belang wanneer nieuwe etiketteringsgegevens worden 
overwogen. Derhalve dient de vrijstelling van een formele beoordeling van nieuwe 
etiketteringsvoorstellen te worden opgeheven.
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Amendement 630
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan gedetailleerde 
voorschriften voor de toepassing van dit 
hoofdstuk vaststellen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

De Commissie kan gedetailleerde 
voorschriften voor de toepassing van dit 
hoofdstuk vaststellen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Correctie en aanpassing van het genoemde lid aan de geschetste regelgevingsprocedure.

Amendement 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan gedetailleerde 
voorschriften voor de toepassing van dit 
hoofdstuk vaststellen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

De Commissie kan gedetailleerde 
voorschriften voor de toepassing van dit 
hoofdstuk vaststellen. Deze maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Als maatregelen niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door 
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haar aan te vullen, worden zij vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 632
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK VII Hoofdstuk schrappen
ONTWIKKELING VAN NATIONALE 

REGELINGEN

Or. en

Motivering

Nationale bepalingen staan haaks op het beginsel van harmonisatie en vrij verkeer van 
goederen op de interne markt.

Amendement 633
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale regelingen Vrijwillige regelingen van de lidstaten

Or. en

Motivering

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.
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Amendement 634
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen nationale regelingen 
vaststellen, aanbevelen of anderszins 
bekrachtigen die bestaan uit uitsluitend 
niet-bindende regels, zoals aanbevelingen, 
richtsnoeren, normen of andere niet-
bindende regels (hierna de "nationale 
regelingen" genoemd) en die bedoeld zijn 
om te zorgen voor de toepassing van de 
volgende bepalingen in overeenstemming 
met de daarin vastgestelde essentiële 
voorschriften:

1. De lidstaten kunnen nationale regelingen 
vaststellen, aanbevelen of anderszins 
bekrachtigen die bestaan uit uitsluitend 
niet-bindende regels, zoals aanbevelingen, 
richtsnoeren, normen of andere niet-
bindende regels (hierna de "nationale 
regelingen" genoemd) en die bedoeld zijn 
om te zorgen voor de toepassing van 
artikel 33, lid 2, dat betrekking heeft op 
andere vormen voor de weergave van de  
voedingswaardedeclaratie, in 
overeenstemming met de daarin 
vastgestelde essentiële voorschriften:

a) artikel 33, lid 2, betreffende de 
bijkomende uitdrukkingsvormen voor de 
voedingswaardedeclaratie;
(b) artikel 34, lid 5, betreffende de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie.

Or. de

Motivering

Als gevolg van het amendement op artikel 34 van dezelfde indienster, waarmee een in alle 
lidstaten verplichte grafische voedingswaarde-etikettering wordt ingevoerd, is de lijst in 
artikel 44 overbodig.
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Amendement 635
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen nationale regelingen 
vaststellen, aanbevelen of anderszins 
bekrachtigen die bestaan uit uitsluitend 
niet-bindende regels, zoals aanbevelingen, 
richtsnoeren, normen of andere niet-
bindende regels (hierna de "nationale 
regelingen" genoemd) en die bedoeld zijn 
om te zorgen voor de toepassing van de 
volgende bepalingen in overeenstemming 
met de daarin vastgestelde essentiële 
voorschriften:

1.  De lidstaten kunnen nationale 
regelingen vaststellen, aanbevelen of 
anderszins bekrachtigen.  Deze nationale 
regelingen zijn bedoeld om te zorgen voor 
de toepassing van de volgende bepalingen 
en ook dat zij in overeenstemming zijn met 
de daarin vastgestelde essentiële 
voorschriften:

a) artikel 33, lid 2, betreffende de 
bijkomende uitdrukkingsvormen voor de 
voedingswaardedeclaratie;

a) artikel 33, lid 2, betreffende de 
bijkomende uitdrukkingsvormen voor de 
voedingswaardedeclaratie;

(b) artikel 34, lid 5, betreffende de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie.

(b) artikel 34, lid 5, betreffende de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie.

Or. en

Motivering

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.
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Amendement 636
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale regelingen kunnen door de 
lidstaten op eigen initiatief of op verzoek 
van belanghebbenden worden ontwikkeld 
overeenkomstig de in de hoofdstukken II 
en III van deze verordening vastgestelde 
algemene beginselen en voorschriften, en

3. De nationale regelingen, die verder gaan 
dan de in het eerste lid genoemde, kunnen 
door de lidstaten op eigen initiatief of op 
verzoek van belanghebbenden worden 
ontwikkeld overeenkomstig de in de 
hoofdstukken II en III van deze 
verordening vastgestelde algemene 
beginselen en voorschriften, en

a) op grond van deugdelijk 
consumentenonderzoek; en

a) op grond van deugdelijk 
consumentenonderzoek en grondige 
wetenschappelijke studies; en

(b) op grond van beste praktijken, na een 
uitgebreide raadpleging van een groot 
aantal belanghebbenden.

(b) op grond van beste praktijken, na een 
uitgebreide raadpleging van een groot 
aantal belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Er bestaan in de lidstaten niet alleen regelingen met betrekking tot voeding maar ook op 
andere gebieden. De lidstaten moeten het recht hebben deze regelingen te handhaven en 
ervaringen uit te wisselen. 

Amendement 637
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de in 
lid 1 bedoelde nationale regelingen, 
waaronder een identificatienummer voor 
de levensmiddelen die overeenkomstig die 
nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De 
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Commissie stelt die bijzonderheden ter 
beschikking van het publiek, met name 
via een specifieke pagina op internet.

Or. en

Motivering

Nationale regelingen en richtsnoeren kunnen niet op dezelfde manier worden behandeld en 
moeten in dit artikel in twee verschillende leden worden geformuleerd.  De lidstaten 
beschikken voor andere sectoren van de etikettering - bijv. met betrekking tot de duidelijkheid, 
het land van oorsprong en de verwijzing "kan allergene stoffen bevatten" reeds over 
richtsnoeren voor beproefde praktijken. Met dit hoofdstuk wordt beoogd de verspreiding van 
innovatieve werkwijzen en de verwezenlijking van beproefde praktijken in de 
levensmiddelenbranche zonder wetgevingsinstrumenten te stimuleren.

Amendement 638
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De nationale regelingen omvatten 
passende mechanismen om de 
consumenten in staat te stellen de 
levensmiddelen te identificeren die 
overeenkomstig nationale regelingen zijn 
geëtiketteerd, na te gaan in hoeverre de 
regelingen worden nageleefd en het effect 
daarvan te beoordelen.

4. De nationale regelingen kunnen 
passende mechanismen omvatten om de 
consumenten in staat te stellen de 
levensmiddelen te identificeren die 
overeenkomstig nationale regelingen zijn 
geëtiketteerd, na te gaan in hoeverre de 
regelingen worden nageleefd en het effect 
daarvan te beoordelen.

Or. en

Motivering

Voor levensmiddelen is het, met betrekking tot de etikettering, niet altijd mogelijk de 
algemene richtsnoeren voor beproefde praktijken na te leven.  Hoe zou bijv. een levensmiddel 
moeten worden benaderd, dat voldoet aan 5 van de 20 in de richtsnoeren vervatte 
aanbevelingen? In het artikel moet met dit soort gevallen rekening worden gehouden.
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Amendement 639
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de in lid 
1 bedoelde nationale regelingen,
waaronder een identificatienummer voor 
de levensmiddelen die overeenkomstig die 
nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De 
Commissie stelt die bijzonderheden ter 
beschikking van het publiek, met name via 
een specifieke pagina op internet.

5.  De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de 
nationale regelingen en de richtssnoeren 
voor beproefde praktijken, waarnaar in 
dit artikel wordt verwezen. De Commissie 
stelt die bijzonderheden ter beschikking 
van het publiek, met name via een 
specifieke pagina op internet.

Or. en

Amendement 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de in lid 
1 bedoelde nationale regelingen, waaronder 
een identificatienummer voor de 
levensmiddelen die overeenkomstig die 
nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De 
Commissie stelt die bijzonderheden ter 
beschikking van het publiek, met name via 
een specifieke pagina op internet.

5. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de in lid 
1 bedoelde nationale regelingen, zoals de 
onderliggende criteria en 
wetenschappelijke studies, waaronder een 
identificatienummer voor de 
levensmiddelen die overeenkomstig die 
nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De 
Commissie stelt die bijzonderheden ter 
beschikking van het publiek, met name via 
een specifieke pagina op internet.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is met het oog op de transparantie van nationale regelingen onmisbaar.
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Amendement 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Article 51 bis
Wijziging  van Verordening (EG) nr. 
104/2000
Aan artikel 4 van Verordening (EG) nr. 
104/2000 wordt de volgende alinea 
toegevoegd: 
(d) of de vis afkomstig is van bestanden 
die vallen onder een door de EU 
vastgesteld herstelplan.

Or. en

Motivering

Voor vele consumenten is het met het oog op hun koopbeslissing van het grootste belang om 
te weten of de visbestanden van de aangeboden soorten gevaar lopen. Daarom moet het 
artikel over consumenteninformatie van Verordening (EG) van de Raad nr. 104/2000 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en 
producten van de aquacultuur zo worden gewijzigd dat de consumenten in staat zijn een 
bewuste beslissing te nemen.

Amendement 642
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie

Artikel 14, lid 1, is van toepassing met Artikel 14, lid 1, is van toepassing met 
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ingang van [de eerste dag van de maand 3 
jaar na de inwerkingtreding].

ingang van [de eerste dag van de maand 3 
jaar na de inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan tien 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan tien 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

Levensmiddelen die op de markt zijn 
gebracht vóór de datum van 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening en die niet voldoen aan de in 
deze verordening gestelde eisen, mogen 
worden verkocht tot alle voorraden
uitgeput zijn.
Artikel 17, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 
15 jaar na de inwerkingtreding].

Or. en

Motivering

Overgangsregeling: aanpassing aan artikel 3, lid 3 -   om rekening te houden met  de lange 
levenscyclus van de producten.

15 jaar: de levensduur van voor hergebruik bestemde glazen flessen met een onuitwisbare 
etikettering is lang. Zij kunnen, afhankelijk van de productieprocedures, 30-40 keer opnieuw 
worden gevuld.
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Amendement 643
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie

Artikel 14, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 3 
jaar na de inwerkingtreding].

Artikel 14, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 3 
jaar na de inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan tien
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan 50
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

Levensmiddelen die op de markt zijn 
gebracht vóór de datum van 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening en die niet voldoen aan de in 
deze verordening gestelde eisen, mogen 
worden verkocht tot alle voorraden 
uitgeput zijn.
Artikel 17, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 
15 jaar na de inwerkingtreding].

Or. en
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Amendement 644
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Artikel 14, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 3 
jaar na de inwerkingtreding].

Artikel 14, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 3 
jaar na de inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan tien 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan 50 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

Levensmiddelen die voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt zijn gebracht, mogen ook daarna in 
omloop worden gebracht tot de voorraden 
zijn uitgeput.

Or. de

Motivering

De speciale regeling voor het MKB en het aantal medewerkers moet ruimer worden 
geformuleerd om effectief te kunnen zijn. Levensmiddelen die voor de inwerkingtreding van de 
verordening op de markt zijn gebracht moeten ook daarna nog verkocht kunnen worden tot de 
voorraden zijn uitgeput.
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Amendement 645
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Artikel 14, lid 1, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 3 
jaar na de inwerkingtreding].
De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan tien 
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding].

Artikel 29, lid 34, is van toepassing met 
ingang van [de eerste dag van de maand 5 
jaar na de inwerkingtreding].

Levensmiddelen die voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 
geëtiketteerd, mogen ook daarna op de 
markt  worden gebracht tot de voorraden 
zijn uitgeput.
De verplichtingen van artikel 17, lid 1, 
zijn van toepassing met ingang van [de 
eerste dag van de maand 15 jaar na de 
inwerkingtreding].

Or. de
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Motivering

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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