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Amendement 646
John Bowis, Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Voedingswaardedeclaratie" of 
"voedingswaarde-etikettering": informatie, 
bestaande uit:

1. "Voedingswaardedeclaratie" of 
"voedingswaarde-etikettering": informatie 
over:

a) de energetische waarde; of a) de energetische waarde; of

(b) de energetische waarde en één of meer 
van de volgende nutriënten:

(b) de energetische waarde en één of meer 
van de volgende nutriënten en 
bestanddelen daarvan:

- vetten, - vetten,

- koolhydraten, - koolhydraten,
- vezels, - vezels,

- eiwitten, - eiwitten,
- zout, - zout,

- vitaminen en mineralen, vermeld in 
bijlage XI, deel A, punt 1 en aanwezig in 
significante hoeveelheden, als omschreven 
in bijlage XI, deel A, punt 2.

- vitaminen en mineralen, vermeld in 
bijlage XI, deel A, punt 1 en aanwezig in 
significante hoeveelheden, als omschreven 
in bijlage XI, deel A, punt 2.

Or. en

Amendement 647
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punten 1 - 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Voedingswaardedeclaratie" of
"voedingswaarde-etikettering": informatie, 
bestaande uit:

1. "Voedingswaarde-etikettering": 
informatie, bestaande uit:

a) de energetische waarde; of a) de energetische waarde; of

(b) de energetische waarde en één of meer (b) de energetische waarde en één of meer 
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van de volgende nutriënten: van de volgende nutriënten alsmede elke 
stof die tot een van deze categorieën 
behoort of bestanddeel is van een stof uit 
deze categorie:

- vetten, - vetten,
- koolhydraten, - koolhydraten,

- vezels, - vezels,
- eiwitten, - eiwitten,

- zout, - natrium,
- vitaminen en mineralen, vermeld in 
bijlage XI, deel A, punt 1 en aanwezig in 
significante hoeveelheden, als omschreven 
in bijlage XI, deel A, punt 2.

- vitaminen en mineralen, vermeld in 
bijlage XI, deel A, punt 1 en aanwezig in 
significante hoeveelheden, als omschreven 
in bijlage XI, deel A, punt 2.

2. "Vetten": alle lipiden, fosfolipiden 
inbegrepen;

2. "Vetten": alle lipiden, fosfolipiden 
inbegrepen;

3. "Verzadigde vetzuren": vetzuren zonder 
dubbele binding;

3. "Verzadigde vetzuren": vetzuren zonder 
dubbele koolstof-koolstofbinding;

4. "Transvetzuren": vetzuren met één of 
meerdere niet-geconjugeerde (d.w.z. door 
ten minste één methyleengroep 
gescheiden) dubbele koolstof-
koolstofbindingen in de trans-configuratie;

4. "Transvetzuren": vetzuren met één of 
meerdere niet-geconjugeerde (d.w.z. door 
ten minste één methyleengroep 
gescheiden) dubbele koolstof-
koolstofbindingen in de trans-configuratie;

5. "Enkelvoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met één dubbele binding in de cis-
configuratie;

5. "Enkelvoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met één dubbele koolstof-
koolstofbinding in de cis-configuratie;

6. "Meervoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met meerdere door een 
methyleengroep gescheiden dubbele 
bindingen in de cis-configuratie;

6. "Meervoudig onverzadigde vetzuren": 
vetzuren met tenminste twee geïsoleerde 
dubbele koolstof-koolstofbindingen;

7. "Koolhydraten": de koolhydraten die in 
het menselijk organisme worden 
gemetaboliseerd, met inbegrip van 
polyolen;

7. "Koolhydraten": de koolhydraten die in 
het menselijk organisme worden 
gemetaboliseerd, met inbegrip van 
polyolen;

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen;

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen, isomaltulose en D-tagatose;

9. "Polyolen": alcoholen die meer dan twee 
hydroxylgroepen bevatten;

9. "Polyolen": alcoholen die meer dan twee 
hydroxylgroepen bevatten;

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule: 
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25;

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule: 
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25; 6,38 
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voor melkeiwit en 5,7l voor sojaeiwit.

Or. de

Motivering

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Amendement 648
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zout, – 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 
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aangegeven welke levensmiddelen het hart gezond helpen houden, ook rekening gehouden 
met natrium in additieven.

Amendement 649
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zout, - 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 (bijvoorbeeld: 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.  

Amendement 650
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen;

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen en  isomaltulose ;

Or. en

Motivering

Isomaltulose is een toegelaten nieuw levensmiddel dat valt onder de definitie van 
koolhydraten. Het moet niet worden ingedeeld onder "suikers" daar de belangrijkste 
fysiologische kenmerken anders zijn dan die van gebruikelijke suikers. Isomaltulose is 
tandvriendelijk, wordt langzaam aan het lichaam vrijgegeven, zorgt voor een lagere 
bloedsuikerreactie en is tegelijkertijd volledig verteerbaar.
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Amendement 651
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen;

8. "Suikers": alle in voedsel aanwezige 
mono- en disachariden, met uitzondering 
van polyolen, isomaltulose en D-tagatose;

Or. de

Motivering

Isomaltulose en D-tagatose zijn toegelaten nieuwe levensmiddelen die vallen onder de 
definitie van koolhydraten. Zij moeten niet worden ingedeeld onder "suikers" daar zij zich op 
grond van hun fysiologische kenmerken in belangrijke mate onderscheiden van traditionele 
suiker. Zo zijn ze niet schadelijk voor het gebit, hebben weinig invloed op de 
bloedsuikerspiegel en bevatten weinig calorieën.

Amendement 652
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "Polyolen": alcoholen die meer dan 
twee hydroxylgroepen bevatten;

9. "Polyolen": koolhydraten die 
gereduceerde mono-, di-, oligo- of 
polysachariden zijn en op de lijst vermeld 
staan als toegestane zoetstoffen;

Or. en

Motivering

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
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perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Amendement 653
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. "Zout": het zoutgehalte berekend aan 
de hand van de volgende formule: zout = 
natrium × 2,5;

11. "Natrium": de totale hoeveelheid
natrium in een bepaald levensmiddel;

Or. en

Motivering

"Zoutgehalte" en "zoutgehalte-equivalent" betekenen niet hetzelfde; het "zoutgehalte" is de 
daadwerkelijk in het levensmiddel verwerkte hoeveelheid zout; het "zoutgehalte-equivalent" is 
een theoretische hoeveelheid zout die berekend wordt op basis van de totale hoeveelheid 
natrium in het voedsel.

Amendement 654
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) granen die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van distillaten of 
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 

(d) granen die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende 
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sterkedrank en andere dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent.

distillaten. 

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om de uitzondering explicieter te maken en af te stemmen op het advies van de 
EAVV. Door de oorspronkelijke formulering zou op het etiket van producten de vermelding 
"veroorzaakt allergie" kunnen worden opgenomen, wanneer zij, zoals uit het EAVV-advies 
blijkt, geen allergeen materiaal bevatten. De Commissie is het ermee eens dat de huidige 
formulering moet worden gewijzigd om te waarborgen dat kwetsbare consumenten niet 
worden misleid.

Amendement 655
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wei die wordt gebruikt voor de 
vervaardiging van distillaten of
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 
sterkedrank en andere dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent;

a) wei die wordt gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende
distillaten;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om de uitzondering explicieter te maken en af te stemmen op het advies van de 
EAVV. Door de oorspronkelijke formulering zou op het etiket van producten de vermelding 
"veroorzaakt allergie" kunnen worden opgenomen, wanneer zij, zoals uit het EAVV-advies 
blijkt, geen allergeen materiaal bevatten. De Commissie is het ermee eens dat de huidige 
formulering moet worden gewijzigd om te waarborgen dat kwetsbare consumenten niet 
worden misleid.
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Amendement 656
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) noten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van distillaten of 
ethylalcohol uit landbouwproducten voor 
sterkedrank en andere dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent.

a) noten die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende
distillaten.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om de uitzondering explicieter te maken en af te stemmen op het advies van de 
EAVV. Door de oorspronkelijke formulering zou op het etiket van producten de vermelding 
"veroorzaakt allergie" kunnen worden opgenomen, wanneer zij, zoals uit het EAVV-advies 
blijkt, geen allergeen materiaal bevatten. De Commissie is het ermee eens dat de huidige 
formulering moet worden gewijzigd om te waarborgen dat kwetsbare consumenten niet 
worden misleid.

Amendement 657
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Zwaveldioxide en sulfieten in 
concentraties van meer dan 10 mg/kg of 
10 mg/l uitgedrukt als SO2.

12. Sulphur Zwaveldioxide en sulfieten in 
concentraties van meer dan 10 mg/kg of 
10 mg/l uitgedrukt als SO2 in het product 
zoals het wordt geconsumeerd.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt dat de gestelde grenzen alleen gelden voor het levensmiddel dat klaar is voor 
consumptie, daar de bepaling allergieën en intoleranties betreft die worden veroorzaakt door 
de consumptie van voedsel en derhalve niet van toepassing is op producten in 
geconcentreerde vorm die moeten worden toebereid alvorens te worden geconsumeerd.
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Amendement 658
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. LEVENSMIDDELEN DIE IN BEPAALDE 
GASSEN ZIJN VERPAKT

1.1 Levensmiddelen 
waarvan de 
houdbaarheid is 
verlengd door 
middel van 
verpakkingsgassen 
die overeenkomstig 
Richtlijn 
89/107/EEG van de 
Raad zijn 
toegestaan1

"Verpakt onder 
beschermende 
atmosfeer"

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorkoming dubbele verklaring.
Met betrekking tot punt 1.1 is er geen sprake van aanvullende informatie voor de consument. 
Deze moet kijken naar de houdbaarheidsdatum.
Wij achten de verplichte dubbele etikettering van zoetstoffen onnodig. Zoetstoffen staan 
duidelijk vermeld op de lijst van ingrediënten, en waar nodig is er op het etiket gezorgd voor 
een waarschuwing tegen de aanwezigheid van fenylalanine. De bepaling is vastgesteld op een 
tijdstip dat het gebruik van caloriearme zoetstoffen in de EU minder gebruikelijk was en dit 
voorstel biedt een uitstekende gelegenheid tot vereenvoudiging.

                                               
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.
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Amendement 659
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 Levensmiddelen 
die een of meer 
zoetstoffen bevatten 
die zijn toegestaan 
bij Richtlijn 
89/107/EEG

"met 
zoetstof(fen)". 
Deze vermelding 
wordt tezamen 
met de benaming 
van het 
levensmiddel 
aangebracht

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorkoming dubbele verklaring.
Met betrekking tot punt 1.1 is er geen sprake van aanvullende informatie voor de consument. 
Deze moet kijken naar de houdbaarheidsdatum.
Wij achten de verplichte dubbele etikettering van zoetstoffen onnodig. Zoetstoffen staan 
duidelijk vermeld op de lijst van ingrediënten, en waar nodig is er op het etiket gezorgd voor 
een waarschuwing tegen de aanwezigheid van fenylalanine. De bepaling is vastgesteld op een 
tijdstip dat het gebruik van caloriearme zoetstoffen in de EU minder gebruikelijk was en dit 
voorstel biedt een uitstekende gelegenheid tot vereenvoudiging. 

Amendement 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 Levensmiddelen 
die een of meer 
zoetstoffen bevatten 
die zijn toegestaan 
bij Richtlijn 
89/107/EEG 

"met 
zoetstof(fen)". 
Deze vermelding 
wordt tezamen 
met de benaming 
van het 

Schrappen
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levensmiddel 
aangebracht

Or. en

Motivering

Een verplichte dubbele etikettering van zoetstoffen wordt onnodig geacht. Zoetstoffen staan 
duidelijk vermeld op de lijst van ingrediënten, en waar nodig is er op het etiket gezorgd voor 
een waarschuwing tegen de aanwezigheid van fenylalanine. De bepaling is vastgesteld op een 
tijdstip dat het gebruik van caloriearme zoetstoffen in de EU minder gebruikelijk was en dit 
voorstel biedt een uitstekende gelegenheid tot vereenvoudiging.

Amendement 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 Levensmiddelen 
die een of meer 
zoetstoffen bevatten 
die zijn toegestaan 
bij Richtlijn 
89/107/EEG

"met 
zoetstof(fen)".
Deze 
vermelding 
wordt 
tezamen met 
de benaming 
van het 
levensmiddel 
aangebracht

2.1 Levensmiddelen 
die een of meer 
zoetstoffen bevatten 
die zijn toegestaan 
bij Richtlijn 
89/107/EEG

"met 
zoetstof(fen)". 
Deze vermelding 
wordt tezamen 
met de benaming 
van het 
levensmiddel 
aangebracht in 
het hoofd-
gezichtsveld

Or. en

Amendement 662
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 Levensmiddelen 
die zowel 
toegevoegde 

"met suiker(s) en 
zoetstof(fen)". 
Deze vermelding 

Schrappen
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suiker(s) als een of 
meer zoetstoffen 
bevatten die zijn 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

wordt tezamen met 
de benaming van 
het levensmiddel 
aangebracht

Or. en

Motivering

Voorkoming dubbele verklaring.
Met betrekking tot punt 1.1 is er geen sprake van aanvullende informatie voor de consument. 
Deze moet kijken naar de houdbaarheidsdatum.
Wij achten de verplichte dubbele etikettering van zoetstoffen onnodig. Zoetstoffen staan 
duidelijk vermeld op de lijst van ingrediënten, en waar nodig is er op het etiket gezorgd voor 
een waarschuwing tegen de aanwezigheid van fenylalanine. De bepaling is vastgesteld op een 
tijdstip dat het gebruik van caloriearme zoetstoffen in de EU minder gebruikelijk was en dit 
voorstel biedt een uitstekende gelegenheid tot vereenvoudiging. 

Amendement 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 Levensmiddelen 
die zowel 
toegevoegde 
suiker(s) als een of 
meer zoetstoffen 
bevatten die zijn 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

"met suiker(s) en 
zoetstof(fen)". 
Deze vermelding 
wordt tezamen 
met de benaming 
van het 
levensmiddel 
aangebracht

Schrappen

Or. en

Motivering

Een verplichte dubbele etikettering van zoetstoffen wordt onnodig geacht. Zoetstoffen staan 
duidelijk vermeld op de lijst van ingrediënten, en waar nodig is er op het etiket gezorgd voor 
een waarschuwing tegen de aanwezigheid van fenylalanine. De bepaling is vastgesteld op een 
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tijdstip dat het gebruik van caloriearme zoetstoffen in de EU minder gebruikelijk was en dit 
voorstel biedt een uitstekende gelegenheid tot vereenvoudiging.

Amendement 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 
Levensmiddelen 
die zowel 
toegevoegde 
suiker(s) als een 
of meer 
zoetstoffen 
bevatten die zijn 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

"met suiker(s) en 
zoetstof(fen)". 
Deze vermelding 
wordt tezamen 
met de benaming 
van het 
levensmiddel 
aangebracht

2.2 
Levensmiddelen 
die zowel 
toegevoegde 
suiker(s) als een 
of meer 
zoetstoffen 
bevatten die zijn 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

"met suiker(s) en 
zoetstof(fen)". 
Deze vermelding 
wordt tezamen 
met de benaming 
van het 
levensmiddel 
aangebracht in 
het hoofd-
gezichtsveld

Or. en

Amendement 665
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 Levensmiddelen 
die aspartaam 
bevatten dat is 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

"bevat een bron 
van 
fenylalanine"

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorkoming dubbele verklaring.
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Met betrekking tot punt 1.1 is er geen sprake van aanvullende informatie voor de consument. 
Deze moet kijken naar de houdbaarheidsdatum.
Wij achten de verplichte dubbele etikettering van zoetstoffen onnodig. Zoetstoffen staan 
duidelijk vermeld op de lijst van ingrediënten, en waar nodig is er op het etiket gezorgd voor 
een waarschuwing tegen de aanwezigheid van fenylalanine. De bepaling is vastgesteld op een 
tijdstip dat het gebruik van caloriearme zoetstoffen in de EU minder gebruikelijk was en dit 
voorstel biedt een uitstekende gelegenheid tot vereenvoudiging. 

Amendement 666
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 Levensmiddelen 
die aspartaam 
bevatten dat is 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

"bevat een 
bron van 
fenylalanine"

2.3 Levensmiddelen 
die aspartaam 
bevatten dat is 
toegestaan bij 
Richtlijn 
89/107/EEG

"bevat 
aspartaam, een 
bron van 
fenylalanine"

Or. en

Amendement 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

3 bis. LEVENSMIDDELEN DIE 
GLUTAMINEZUREN OF ZOUTEN 
DAARVAN BEVATTEN
3 bis.1 Levensmiddelen 
die een of meer van de 
volgende additieven 
bevatten: E620, E621, 
E622, E623, E624 en 
E625

"bevat eetlust-
bevorderende 
ingrediënten"

Or. en
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Amendement 668
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

4 bis. ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN
4 bis.1 Alcohol-
houdende dranken 

"consumptie kan 
schadelijk zijn 
voor zwangere 
vrouwen"

Or. en

Amendement 669
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

5 bis. GGO's
5 bis.1 
Levensmidddelen die 
GGO's bevatten

Etiketteren 
overeenkomstig 
Richtlijn 
2001/18/EG

5 bis .2 
Levensmiddelen die 
met behulp van GGO's 
zijn geproduceerd 

"Geproduceerd 
met genetisch 
gemodificeerde 
bestanddelen" 

Or. en
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Amendement 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. ANDERE LEVENSMIDDELEN

Or. en

Amendement 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis.1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

5 bis .1 
Levensmiddelen die 
geproduceerd zijn 
van dieren die 
gevoerd zijn met 
genetisch 
gemodificeerde 
diervoeders 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 
1829/2003

"geproduceerd van 
dieren die gevoerd zijn 
met genetisch 
gemodificeerde 
diervoeders" 
Wanneer een 
levensmiddel uit meer 
dan één ingrediënt 
bestaat, waarvan er één 
of meer zijn 
geproduceerd van 
dieren die gevoerd zijn 
met genetisch 
gemodificeerde 
diervoeders 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 
1829/2003, worden in 
de in artikel 19 
bedoelde lijst van 
ingrediënten de 
woorden "van dieren 
die gevoerd zijn met 
genetisch 
gemodificeerde 
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diervoeders" 
onmiddellijk na het/de 
betrokken 
ingrediënt(en) 
aangebracht.  Bij 
ontbreken van een lijst 
van ingrediënten 
worden de woorden 
"geproduceerd van 
dieren die gevoerd zijn 
met genetisch 
gemodificeerde 
diervoeders" duidelijk 
op de etikettering 
vermeld.

Or. en

Motivering

De consument wil wellicht weten of voor de productie van een levensmiddel gebruik is 
gemaakt van genetisch gemodificeerde diervoeders. Op dit punt bestaat een duidelijke leemte 
in de voorschriften over voedsel dat wordt geproduceerd van dieren die gevoerd zijn met 
genetisch gemodificeerde diervoeders: overweging 16 van Verordening 1829/2003 wordt zo 
geïnterpreteerd dat voedsel dat wordt vervaardigd van dieren die gevoerd zijn met genetisch 
gemodificeerde diervoeders, niet onder die verordening valt. Dat houdt in dat Verordening 
1829/2003 geen etiketteringsvoorschriften bevat; daarom moeten desbetreffende bepalingen 
in deze verordening worden opgenomen om in die leemte te voorzien.

Amendement 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis.2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

5 bis.2 Producten 
die met behulp van 
nanotechnologie 
zijn vervaardigd

"geproduceerd met 
behulp van 
nanotechnologie" 
Wanneer een 
levensmiddel uit meer 
dan één ingrediënt 
bestaat, waarvan er één 
of meer zijn 
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geproduceerd met 
behulp van 
nanotechnologie, 
worden in de in artikel 
19 bedoelde lijst van 
ingrediënten de woorden 
"geproduceerd met 
behulp van 
nanotechnologie" 
onmiddellijk na het/de 
betrokken ingrediënt(en) 
aangebracht. Bij 
ontbreken van een lijst 
van ingrediënten worden 
de woorden 
"geproduceerd met 
behulp van 
nanotechnologie" 
duidelijk op de 
etikettering vermeld.

Or. en

Motivering

De consument wil wellicht weten of voor de productie van een levensmiddel gebruik is 
gemaakt van nanotechnologie. Het gebruik van nanotechnologie kan de kenmerken van een 
product beïnvloeden, zelfs als dezelfde ingrediënten gebruikt worden als in een product dat 
zonder nanotechnologie is vervaardigd.

Amendement 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis.3 (nieuw)

Door de Commissie 
voorgestelde tekst

Amendement

5 bis.3 
Levensmiddelen die 
eieren of 
eierproducten 
bevatten

(1) "Eieren van hennen 
met vrije uitloop",
(2) "Scharreleieren" of
(3) “Kooieieren”
wordt tussen haakjes 
toegevoegd achter het 
betrokken ingrediënt op 
de lijst van ingrediënten, 
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afhankelijk van de 
productiemethode van de 
gebruikte eieren. Bij 
eieren uit biologische 
productie mag het 
betrokken ingrediënt 
overeenkomstig artikel 23, 
lid 4, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 
834/2007 op het etiket 
worden vermeld.

Or. en

Motivering

Veel consumenten willen weten hoe de in hun voedsel verwerkte eieren zijn geproduceerd.

Amendement 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis.4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

5 bis.4 Vlees van 
grote 
roofvissoorten, 
zoals vermeld in 
bijlage I, punt 
3.3.1.1, van 
Verordening 
466/2001 van de 
Commissie, of 
levensmiddelen die 
vlees van deze 
vissoorten bevatten

"bevat methylkwik - niet 
aanbevolen voor 
zwangere en 
borstvoedende vrouwen, 
vrouwen die zwanger 
zouden kunnen worden, 
en kinderen", toe te 
voegen onmiddellijk na 
de lijst van ingrediënten. 
Indien er geen lijst van 
ingrediënten is, wordt de 
vermelding tezamen met 
de benaming van het 
levensmiddel 
aangebracht.

Or. en
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Motivering

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution.
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Amendement 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis.5 (nieuw)

Door de Commissie 
voorgestelde tekst

Amendement

5 bis.5 Vlees afkomstig 
van dieren die vóór de 
slacht niet verdoofd 
zijn

"Vlees afkomstig van 
dieren die vóór de 
slacht niet verdoofd 
zijn"

Or. en
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Motivering

Op grond van de EU-wetgeving mogen dieren geslacht worden zonder vooraf te zijn 
verdoofd, zodat het vlees als voedsel voor bepaalde geloofsgemeenschappen kan dienen.  Een 
deel van dit vlees wordt niet aan moslims en joden verkocht, maar op de gewone markt 
gebracht en kan ongewild worden gekocht door consumenten die helemaal geen vlees willen 
dat afkomstig is van dieren die vóór de slacht niet verdoofd zijn. Daarom moeten de 
consumenten ervan op de hoogte worden gesteld dat bepaald vlees afkomstig is van dieren die 
vóór de slacht niet verdoofd zijn.  Zo kunnen zij goed geïnformeerd in overeenstemming met 
ethische opvattingen hun keus maken.

Amendement 676
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis.6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

5 bis.6 Hele noten in 
zakjes

"Eet geen noten die er 
slecht uitzien of slecht 
smaken, want zij 
kunnen hoge 
concentraties 
aflatoxines bevatten", 
duidelijk op het etiket 
te vermelden.

Or. en

Motivering

Op grond van een akkoord in VN-verband heeft Europa de toegestane aflatoxineconcentratie 
in noten meer dan verdubbeld. Uit onderzoek blijkt dat als mensen wordt gevraagd de noten 
die volgens hun bedorven zijn, opzij te leggen, de aflatoxineopname met 90% kan worden 
verminderd. Een waarschuwing op het etiket zou de blootstelling van consumenten aan 
aflatoxines ondanks de hogere grenswaarden op een lager niveau kunnen houden. 
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Amendement 677
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

5 bis. OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN 
VRUCHTEN EN GROENTEN 
Vruchten en groenten 
die na het oogsten 
een 
oppervlaktebehandeli
ng hebben ondergaan 
waarbij gebruik is 
gemaakt van 
additieven of 
bestrijdingsmiddelen.

"Oppervlakte-
behandeling 
toegepast"

Or. en

Motivering

De huidige voorschriften bevatten geen algemene eis tot vermelding van 
oppervlaktebehandeling van vruchten en groenten na het oogsten door middel van additieven 
of bestrijdingsmiddelen voor het behoud van de versheid.  Dit houdt in dat de producten 
verschijnen met een andere vorm van "versheid" dan door de consument wordt verwacht. De 
consument heeft recht op vermelding van het feit dat door hem gekochte levensmiddelen een 
oppervlaktebehandeling hebben ondergaan.

Amendement 678
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

LEVENSMIDDELEN DIE ZIJN 
VRIJGESTELD VAN DE 
VERPLICHTE 
VOEDINGSWAARDEDECLARATIE

LEVENSMIDDELEN DIE ZIJN 
VRIJGESTELD VAN DE 
VERPLICHTE 
VOEDINGSWAARDEDECLARATIE

- onverwerkte producten die bestaan uit 
één ingrediënt of categorie van 

- onverwerkte producten die bestaan uit 
één ingrediënt of categorie van 
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ingrediënten; ingrediënten. Hieronder vallen water, 
zout, aroma's, levensmiddelenadditieven, 
technische hulpstoffen en 
voedingsenzymen;

- verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerookt of gerijpt en 
die bestaan uit één ingrediënt of categorie 
van ingrediënten;

- verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerookt, gerijpt of in 
water gekookt en die bestaan uit één 
ingrediënt of categorie van ingrediënten;

- water bestemd voor menselijke 
consumptie, inclusief water waarbij de 
enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn;

- natuurlijk mineraalwater of ander water 
bestemd voor menselijke consumptie, 
inclusief water waarbij de enige 
toegevoegde ingrediënten kooldioxide 
en/of aroma's zijn;

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- zout en zoutvervangers; - zout en zoutvervangers;

- suikers, zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2001/111/EG van de Raad inzake 
bepaalde voor menselĳke voeding 
bestemde suikers;

- producten die vallen onder Richtlijn 
1999/4/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 februari 1999 inzake 
extracten van koffie en extracten van 
cichorei, hele of gemalen koffiebonen en 
hele of gemalen cafeïnevrije koffiebonen;

- producten die vallen onder Richtlijn 
1999/4/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 februari 1999 inzake 
extracten van koffie en extracten van 
cichorei, hele of gemalen koffiebonen en 
hele of gemalen cafeïnevrije koffiebonen;

- kruidenthee, thee, cafeïnevrije thee, 
instant- of oplosthee of thee-extract, 
cafeïnevrije instant- of oplosthee of thee-
extract, die geen toegevoegde ingrediënten 
bevatten;

- kruidenthee, thee, gearomatiseerde thee, 
cafeïnevrije thee, instant- of oplosthee of 
thee-extract, cafeïnevrije instant- of 
oplosthee of thee-extract, die geen 
toegevoegde ingrediënten bevatten;

- gefermenteerde azijn of vervangers voor 
azijn, inclusief die waarbij de enige 
toegevoegde ingrediënten aroma's zijn;

- gefermenteerde azijn of vervangers voor 
azijn, inclusief die waarbij de enige 
toegevoegde ingrediënten aroma's zijn;

- aroma’s; - aroma’s;
- levensmiddelenadditieven; - levensmiddelenadditieven;

- technische hulpstoffen; - technische hulpstoffen;
- voedingsenzymen; - voedingsenzymen;

- gelatine; - gelatine;
- jamgeleermiddel; - jamgeleermiddel;

- gist; - gist;
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- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt;

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
bedrukbare oppervlak minder dan 50 cm2

bedraagt;

- levensmiddelen die door particuliere 
personen worden verkocht in de context 
van occasionele activiteiten, en niet als
deel van een bedrijf dat een bepaalde 
continuïteit van de activiteiten en een 
bepaalde mate van organisatie zou 
impliceren;

- levensmiddelen die door particuliere 
personen worden verkocht in de context 
van occasionele activiteiten, en niet als 
deel van een bedrijf dat een bepaalde 
continuïteit van de activiteiten en een 
bepaalde mate van organisatie zou 
impliceren;

- levensmiddelen die rechtstreeks door de 
producent in kleine hoeveelheden worden 
geleverd aan de eindverbruiker of aan de 
plaatselijke detailhandel die rechtstreeks 
aan de eindverbruiker levert;

- levensmiddelen die rechtstreeks door de 
producent in kleine hoeveelheden worden 
geleverd aan de eindverbruiker of aan de 
plaatselijke detailhandel die rechtstreeks 
aan de eindverbruiker levert;

- levensmiddelen in een binnenverpakking 
die niet zijn bestemd voor verkoop zonder 
de buitenverpakking (de voedingswaarde-
informatie moet op de buitenverpakking 
worden vermeld, tenzij de levensmiddelen 
behoren tot de categorieën die krachtens 
deze bijlage daarvan zijn vrijgesteld).

- levensmiddelen in een binnenverpakking 
die niet zijn bestemd voor verkoop zonder 
de buitenverpakking (de voedingswaarde-
informatie moet op de buitenverpakking 
worden vermeld, tenzij de levensmiddelen 
behoren tot de categorieën die krachtens 
deze bijlage daarvan zijn vrijgesteld).

- niet voorverpakte levensmiddelen, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 2, letter e bis), 
van deze verordening.

Or. de

Motivering

Uitzonderingen: De lijst van levensmiddelen die zijn vrijgesteld van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie, moet worden aangevuld, zoals hierboven aangegeven.

 Verpakkingen van minder dan 50 cm3 om praktische redenen
 Gearomatiseerde thee 
 “water” wordt “natuurlijk mineraalwater of ander water”
 suikers, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/111/EG. 

Niet voorverpakte levensmiddelen (d.w.z. voedsel dat de consument onverpakt wordt 
aangeboden of op diens verzoek wordt verpakt of op de plaats van verkoop wordt voorverpakt 
voor onmiddellijke verkoop).
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Amendement 679
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

LEVENSMIDDELEN DIE ZIJN 
VRIJGESTELD VAN DE 
VERPLICHTE 
VOEDINGSWAARDEDECLARATIE

LEVENSMIDDELEN DIE ZIJN 
VRIJGESTELD VAN DE 
VERPLICHTE 
VOEDINGSWAARDEDECLARATIE

- onverwerkte producten die bestaan 
uit één ingrediënt of categorie van 
ingrediënten;

- onverwerkte producten die bestaan 
uit één ingrediënt of categorie van 
ingrediënten;

- verwerkte producten die als enige 
vorm van verwerking zijn gerookt 
of gerijpt en die bestaan uit één 
ingrediënt of categorie van 
ingrediënten;

- verwerkte producten die als enige 
vorm van verwerking zijn gerookt 
of gerijpt en die bestaan uit één 
ingrediënt of categorie van 
ingrediënten;

- water bestemd voor menselijke 
consumptie, inclusief water waarbij 
de enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn;

- water bestemd voor menselijke 
consumptie, inclusief water waarbij 
de enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn; 

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- zout en zoutvervangers; - zout en zoutvervangers;
- producten die vallen onder Richtlijn 

1999/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 
februari 1999 inzake extracten van 
koffie en extracten van cichorei, 
hele of gemalen koffiebonen en 
hele of gemalen cafeïnevrije 
koffiebonen;

- producten die vallen onder Richtlijn 
1999/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 
februari 1999 inzake extracten van 
koffie en extracten van cichorei, 
hele of gemalen koffiebonen en 
hele of gemalen cafeïnevrije 
koffiebonen;

- kruidenthee, thee, cafeïnevrije thee, 
instant- of oplosthee of thee-extract, 
cafeïnevrije instant- of oplosthee of 
thee-extract, die geen toegevoegde 
ingrediënten bevatten;

- kruidenthee, thee, cafeïnevrije thee, 
instant- of oplosthee of thee-extract, 
cafeïnevrije instant- of oplosthee of 
thee-extract, die geen toegevoegde 
ingrediënten bevatten;

- gefermenteerde azijn of vervangers 
voor azijn, inclusief die waarbij de 
enige toegevoegde ingrediënten 
aroma's zijn;

- gefermenteerde azijn of vervangers 
voor azijn, inclusief die waarbij de 
enige toegevoegde ingrediënten 
aroma's zijn;
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- aroma’s; - aroma’s;
- levensmiddelenadditieven; - levensmiddelenadditieven;

- technische hulpstoffen; - technische hulpstoffen;
- voedingsenzymen; - voedingsenzymen;

- gelatine; - gelatine;
- jamgeleermiddel; - jamgeleermiddel;

- gist; - gist;
- levensmiddelen in verpakkingen of 

recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 25 cm2

bedraagt;

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 100 cm2

bedraagt;
- levensmiddelen die door 

particuliere personen worden 
verkocht in de context van 
occasionele activiteiten, en niet als 
deel van een bedrijf dat een 
bepaalde continuïteit van de 
activiteiten en een bepaalde mate 
van organisatie zou impliceren;

- levensmiddelen die door 
particuliere personen worden 
verkocht in de context van 
occasionele activiteiten, en niet als 
deel van een bedrijf dat een 
bepaalde continuïteit van de 
activiteiten en een bepaalde mate 
van organisatie zou impliceren;

- suikergoed in figuurvorm;
- chocoladeproducten in 

figuurvorm;
- levensmiddelen die rechtstreeks 

door de producent in kleine 
hoeveelheden worden geleverd aan 
de eindverbruiker of aan de 
plaatselijke detailhandel die 
rechtstreeks aan de eindverbruiker 
levert;

- levensmiddelen die rechtstreeks 
door de producent in kleine 
hoeveelheden worden geleverd aan 
de eindverbruiker of aan de 
plaatselijke detailhandel die 
rechtstreeks aan de eindverbruiker 
levert;

- levensmiddelen in een 
binnenverpakking die niet zijn 
bestemd voor verkoop zonder de 
buitenverpakking (de 
voedingswaarde-informatie moet 
op de buitenverpakking worden 
vermeld, tenzij de levensmiddelen 
behoren tot de categorieën die 
krachtens deze bijlage daarvan zijn 
vrijgesteld).

- levensmiddelen in een 
binnenverpakking die niet zijn 
bestemd voor verkoop zonder de 
buitenverpakking (de 
voedingswaarde-informatie moet 
op de buitenverpakking worden 
vermeld, tenzij de levensmiddelen 
behoren tot de categorieën die 
krachtens deze bijlage daarvan zijn 
vrijgesteld).

- assortimenten en 
geschenkverpakkingen;



AM\762309NL.doc 29/82 PE418.220v01-00

NL

- gemengde multiverpakkingen;
- kauwgom.

Or. en

Motivering

Sinterklazen en paashazen van chocolade en suiker zijn met zorg vervaardigde traditionele 
figuren. Zij mogen niet worden ontsierd door enigerlei voedingswaardevermeldingen op de 
voorkant en moeten daarom geheel vrijgesteld worden van de verplichte voedingswaarde-
informatie. Kleine verpakkingen met een oppervlak tot 100 cm3 zijn wegens plaatsgebrek niet 
geschikt voor een voedingswaardedeclaratie.

Amendement 680
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerookt of gerijpt en 
die bestaan uit één ingrediënt of categorie 
van ingrediënten;

- verwerkte producten die als enige vorm 
van verwerking zijn gerookt of gerijpt, en 
groente en fruit die gedroogd zijn en 
mogelijkerwijs zijn gerehydrateerd door 
water toe te voegen, en die bestaan uit één 
ingrediënt of categorie van ingrediënten

Or. fr

Motivering

Dit is een vorm van verwerking die de intrinsieke kwaliteit van het product niet aantast. Door 
drogen verandert de structuur van het product net zo min als door rijpen, zie bijv. pruimen, 
tomaten, abrikozen en vijgen. Daarom is het logisch dat gedroogde producten niet vermeld 
hoeven te worden in de voedingswaardedeclaratie in het hoofdgezichtsveld.
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Amendement 681
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- water bestemd voor menselijke 
consumptie, inclusief water waarbij de 
enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn;

natuurlijk mineraalwater of ander water 
bestemd voor menselijke consumptie, 
inclusief water waarbij de enige 
toegevoegde ingrediënten kooldioxide 
en/of aroma's zijn; 

Or. en

Motivering

Water: Overeenkomstig artikel 28, lid 1, van het voorstel zijn "de bepalingen van deze 
afdeling [namelijk 3] niet van toepassing op levensmiddelen die onder de werkingssfeer van 
de volgende wetgeving vallen: (b) Richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie 
en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater". Ter voorkoming van verwarring 
is het zaak te zorgen voor één enkele uitzondering overeenkomstig Bijlage IV, die geldt voor 
alle gebottelde soorten water (vgl. Richtlijn 90/496, artikel 1, lid 2).

Amendement 682
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- water bestemd voor menselijke 
consumptie, inclusief water waarbij de 
enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn;

- natuurlijk mineraalwater of ander
water bestemd voor menselijke 
consumptie, inclusief water waarbij de 
enige toegevoegde ingrediënten 
kooldioxide en/of aroma's zijn; 

Or. en
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Amendement 683
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- kruiden, specerijen, smaakmakers en 
mengsels daarvan;

Or. en

Motivering

Kruiden: verduidelijking.

Amendement 684
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een kruid, een specerij of mengsels 
daarvan;

- kruiden, specerijen, smaakmakers en 
mengsels daarvan;

Or. en

Amendement 685
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- suiker;

Or. en
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Motivering

Suiker: suiker is samengesteld uit één enkele voedingsstof die gemakkelijk herkenbaar en voor 
de consument niet misleidend is.

Amendement 686
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- suiker;

Or. en

Amendement 687
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kauwgom

Or. en

Motivering

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Amendement 688
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kauwgomproducten.

Or. de

Motivering

Kauwgomproducten bevatten geen significante hoeveelheden van de onder de verordening 
vallende voedingsstoffen en zijn niet bedoeld om te worden gegeten. Verder is hun aandeel in 
de dagelijkse calorieëninname niet van belang.

Amendement 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste 
oppervlak minder dan 25 cm2 bedraagt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 17, lid 2 bis (nieuw), waar deze zin in een 
artikel is toegevoegd; het verstrekken van de desbetreffende voedingswaarde-informatie via 
internet is verplicht en de informatie moet beschikbaar zijn op de plaats van aankoop.
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Amendement 690
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt;

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 100 cm2 bedraagt;

Or. en

Motivering

100 cm²: de voorgestelde vrijstelling voor kleine verpakkingen (minder dan 25 cm2) is niet 
uitvoerbaar. Opvoering tot 100 cm2 is nodig om aan de eisen van de markt te voldoen.

Amendement 691
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt;

- levensmiddelen in verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
of, in het geval van miniatuurflesjes het 
grootste etiket, minder dan 25 cm2

bedraagt;

Or. en

Motivering

In bepaalde sectoren, met name sterke dranken, komt de verkoop van miniatuurflesjes, 
doorgaans met een inhoud van 5 cl, veel voor.  Gezien het kleine formaat en de functie als 
'proefverpakkingen’ is het gepast dat de vrijstelling van bepaalde etiketteringseisen ook voor 
deze miniatuurflesjes geldt.  Het is echter niet eenvoudig om het grootste oppervlak van een 
fles te bepalen.  Het is daarom, niet in de laatste plaats voor handhavingsinstanties, 
eenvoudiger dat de bepalende factor voor een vrijstelling bestaat uit een maximale 
etiketomvang. 
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Amendement 692
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Seizoengebonden zoetwaren en suiker-
en chocoladewaren in de vorm van 
figuren.

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 693
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 19 bis, ter, quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- assortimenten en 
geschenkverpakkingen;

- gemengde multiverpakkingen;
- kauwgom.

Or. en

Motivering

Producten zoals assortimenten en geschenkverpakkingen, gemengde multiverpakkingen en 
kauwgom dienen eveneens te zijn vrijgesteld.
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Amendement 694
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- levensmiddelen zonder significante 
voedingswaarde die minder dan 25 kcal 
en minder dan 3,5% van de dagelijkse 
behoefte aan zout, vet en verzadigde 
vetzuren (uitgaande van de gemiddelde 
dagelijkse consumptie) leveren.

Or. de

Motivering

Anders dan conventionele levensmiddelen dragen ademverfrissers en andere soortgelijke 
producten geen macrovoedingsstoffen bij aan de voeding en mogen daarom niet aan dezelfde 
etiketteringsvoorschriften worden onderworpen als conventionele levensmiddelen. Door een 
vrijstelling van de verplichte voedingswaardedeclaratie zou gegarandeerd worden dat deze 
producten in kleine verpakkingen verkocht kunnen blijven worden, waardoor extra afval
wordt vermeden. 

Amendement 695
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel A en B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL A - BENAMING VAN HET 
LEVENSMIDDEL

Schrappen

1. Het gebruik in de lidstaat van verkoop 
van de benaming van het levensmiddel 
waaronder het product in de lidstaat van 
vervaardiging op wettige wijze wordt 
vervaardigd en in de handel gebracht, is 
toegestaan.
Indien evenwel de toepassing van de 
overige bepalingen van deze verordening, 
met name de bepalingen van artikel 9, de 
consumenten in de lidstaat van verkoop 
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niet in staat stelt de ware aard van het 
levensmiddel te kennen en het te 
onderscheiden van levensmiddelen 
waarmee het zou kunnen worden 
verward, dient de benaming van het 
levensmiddel vergezeld te gaan van 
andere beschrijvende informatie die dicht 
bij de benaming van het levensmiddel 
wordt aangebracht.
2. In uitzonderlijke gevallen mag de 
benaming van het levensmiddel van de 
lidstaat van vervaardiging niet in de 
lidstaat van verkoop worden gebruikt, 
wanneer het daarmee aangeduide 
levensmiddel in samenstelling of 
vervaardigingswijze zo sterk afwijkt van 
het onder die naam bekende levensmiddel, 
dat de bepalingen van punt 1 niet 
voldoende zijn om een juiste informatie 
voor de koper in de lidstaat van verkoop te 
waarborgen.
3. De benaming van het levensmiddel mag 
niet worden vervangen door een als 
intellectuele eigendom beschermde 
benaming, een merknaam of een
fantasienaam.
DEEL B – VERPLICHTE 
VERMELDINGEN DIE TEZAMEN 
MET DE BENAMING MOETEN 
WORDEN AANGEBRACHT
1. De benaming van het levensmiddel 
omvat of gaat vergezeld van vermeldingen 
inzake de fysische toestand waarin het 
levensmiddel zicht bevindt of de specifieke 
behandeling die het heeft ondergaan 
(bijvoorbeeld poeder, gevriesdroogd, 
diepvries, concentraat, gerookt), in alle 
gevallen waarin het weglaten van deze 
informatie de koper zou kunnen 
misleiden.
2. Op met ioniserende straling behandelde 
levensmiddelen wordt een van de volgende 
vermeldingen aangebracht:
"doorstraald" of "behandeld met 
ioniserende straling".
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Or. en

Motivering

Te verwerken in genoemd artikel.

Amendement 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel B – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De benaming van het levensmiddel 
op het etiket van een vleesproduct dat 
eruit ziet als een lap, braadstuk, plak, 
portie of karkas, of van gezouten vlees 
omvat een vermelding van:
a) eventueel toegevoegde ingrediënten van 
een andere dierlijke oorsprong dan de rest 
van het vlees; en
b) eventueel toegevoegd water onder de 
volgende omstandigheden:
- in geval van gekookt of gebakken en niet 
gekookt of niet gebakken vlees dan wel 
gekookt of gebakken gezouten vlees, als 
het toegevoegde water meer dan 5% van 
het gewicht van het product uitmaakt,
- in geval van niet gekookt of niet 
gebakken gezouten vlees, als het 
toegevoegde water meer dan 10% van het 
gewicht van het product uitmaakt.

Or. en

Motivering

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.
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To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Amendement 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel B – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De benaming van het levensmiddel 
op het etiket van een visproduct dat eruit 
ziet als een moot, filet, plak of portie vis 
omvat een vermelding van:
a) eventueel toegevoegde ingrediënten van 
plantaardige oorsprong en van een 
andere dierlijke oorsprong dan vis; en
b) eventueel toegevoegd water dat meer 
dan 5% van het gewicht van het product 
uitmaakt.

Or. en

Motivering

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Amendement 698
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Samenstellingscriteria, gecontroleerd op grond van 
een dagelijks gemiddelde:

Schrappen

Vetgehalte Verhouding 
bindweefsel/ 
vleeseiwit

- mager gehakt ≤ 7 % ≤ 12
- puur 
rundergehakt

≤ 20 % ≤ 15

- gehakt dat 
varkensvlees 
bevat

≤ 30 % ≤ 18

- gehakt van 
andere soorten

≤ 25 % ≤ 15

2. In afwijking van de voorschriften van hoofdstuk IV 
van sectie V van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 
853/2004 worden de volgende woorden op de 
etikettering aangebracht:
- "vetpercentage lager dan...",
- "verhouding bindweefsel/vleeseiwit lager dan …".
3. De lidstaten mogen toestaan dat op hun nationale 
markt gehakt dat niet voldoet aan de in punt 1 van dit 
deel vastgestelde criteria, in de handel wordt gebracht 
met een nationaal merk dat niet kan worden verward 
met de merken als bedoeld in artikel 5, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 853/2004.

Or. en
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Amendement 699
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel A – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Mengsels van 
specerijen of 
kruiden waarin 
geen van deze 
producten 
aanmerkelijk in 
gewicht 
overheerst

Mogen in een 
andere volgorde 
worden vermeld, 
mits die lijst van 
ingrediënten 
vergezeld gaat 
van een 
vermelding zoals 
"in wisselende 
verhouding"

5. Mengsels en 
toebereidingen
van specerijen of 
kruiden waarin 
geen van deze 
producten 
aanmerkelijk in 
gewicht 
overheerst. 

Mogen in een 
andere volgorde 
worden vermeld, 
mits die lijst van 
ingrediënten 
vergezeld gaat 
van een 
vermelding zoals 
"in wisselende 
verhouding"

Or. de

Motivering

Handhaving van de bestaande regeling. Tot nu toe vielen ook toebereidingen van specerijen 
onder de regeling.

Amendement 700
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingrediënten die behoren tot één van de 
hieronder vermelde categorieën 
levensmiddelen en die bestanddelen zijn 
van een ander levensmiddel, hoeven alleen 
met de benaming van die categorie te 
worden aangeduid. 

De Commissie kan een lijst met generieke 
namen voor levensmiddelenadditieven en 
–enzymen goedkeuren die in plaats van 
hun specifieke namen kunnen worden 
gebruikt. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beoogt te wijzigen door haar 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
Ingrediënten die behoren tot één van de 
hieronder vermelde categorieën 
levensmiddelen en die bestanddelen zijn 
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van een ander levensmiddel, hoeven alleen 
met de benaming van die categorie te 
worden aangeduid.

Or. en

Motivering

Een aantal additieven hebben zeer lange en/of technische namen, die de consument geen 
extra informatie geven, maar wel veel plaats op het etiket innemen. Het is daarom 
gerechtvaardigd om het gebruik van kortere en meer algemene benamingen toe te staan.

Amendement 701
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Natief zetmeel 
en langs fysische 
weg of met 
enzymen 
gemodificeerd 
zetmeel

"Zetmeel" 4. Natief zetmeel 
en langs fysische 
weg of met 
enzymen 
gemodificeerd 
zetmeel, gebrand 
of gedextrineerd 
zetmeel, door een 
zuur- of 
alkalibehandelin
g gemodificeerd 
zetmeel en 
gebleekt zetmeel

"Zetmeel"

Or. de

Motivering

De aanduiding “zetmeel” dient te worden uitgebreid met gebrand of gedextrineerd zetmeel, 
door een zuur- of alkalibehandeling gemodificeerd zetmeel en gebleekt zetmeel. Deze stoffen 
worden in de praktijk gebruikt bij de vervaardiging van levensmiddelen en moeten op de lijst 
van ingrediënten worden vermeld. In de additievenrichtlijn 95/2/EG zijn zij uitdrukkelijk van 
het toepassingsgebied uitgesloten.
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Amendement 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

17. De skeletspieren van als voor de menselijke 
consumptie geschikt erkende zoogdier- en vogelsoorten, 
met de van nature ingesloten of aanhangende weefsels, 
waarvan de totale gehalten aan vet en bindweefsel de 
hieronder vermelde waarden niet overschrijden en
wanneer het vlees een ingrediënt vormt van een ander 
levensmiddel. Producten die aan de definitie van 
"separatorvlees" beantwoorden, vallen niet onder deze 
definitie.

"…vlees", voorafgegaan door 
de naam/namen van de 
diersoort(en) waarvan het 
afkomstig is

Maximumgehalten aan vet en bindweefsel voor de met 
de term "…vlees" aangeduide ingrediënten.
Soort Vet 

(%)
Bindweefsel1

(%)

Zoogdieren (konijnen 
en varkens 
uitgezonderd) en 
diverse soorten met 
overwegend zoogdieren

25 25

Varkens 30 25
Vogels en konijnen 15 10
Wanneer de maximumgehalten aan vet en/of 
bindweefsel worden overschreden en aan alle andere 
criteria van de definitie van "vlees" wordt voldaan, 
moet het gehalte aan "…vlees" dienovereenkomstig 
worden verlaagd en moet de lijst van ingrediënten 
naast de categorienaam "…vlees" ook de vermelding 
van het vet en/of bindweefsel bevatten.

Amendement

17. De skeletspieren van als voor de menselijke 
consumptie geschikt erkende zoogdier- en 
vogelsoorten, met de van nature ingesloten of 
aanhangende weefsels wanneer het vlees een 

"…vlees", voorafgegaan door de 
naam/namen van de 
diersoort(en) waarvan het 
afkomstig is, en gevolgd door 

                                               
1 Het gehalte aan bindweefsel wordt berekend op basis van de collageen/eiwitverhouding. Het 

collageengehalte bedraagt achtmaal het hydroxyprolinegehalte.
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ingrediënt vormt van een ander levensmiddel. 
Producten die aan de definitie van "separatorvlees" 
beantwoorden, vallen niet onder deze definitie.

het woord “waarvan” en het 
totale aandeel vet en 
bindweefsel (in %)

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar dat dierlijke producten die voor 55% uit vet en bindweefsel bestaan, 
als “vlees” kunnen worden aangeduid. Daarom moet het percentage vet en bindweefsel altijd 
worden vermeld in de lijst van ingrediënten.

Amendement 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Alle soorten 
producten die aan 
de definitie van 
"separatorvlees" 
beantwoorden.

"separatorvlees", 
voorafgegaan 
door de 
naam/namen van 
de diersoort(en) 
waarvan het 
afkomstig is

18. Alle soorten 
producten die aan 
de definitie van 
"separatorvlees" 
beantwoorden.

"separatorvlees", 
voorafgegaan 
door de 
naam/namen van 
de diersoort(en) 
waarvan het 
afkomstig is, en 
gevolgd door het 
woord 
“waarvan” en 
het totale aandeel 
vet en 
bindweefsel (in 
%)

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar dat dierlijke producten die voor 55% uit vet en bindweefsel bestaan, 
als “vlees” kunnen worden aangeduid. Daarom moet het percentage vet en bindweefsel altijd 
worden vermeld in de lijst van ingrediënten.
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Amendement 704
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel C – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere levensmiddelenadditieven en 
enzymen dan die vermeld in artikel 21, 
onder b), die behoren tot één van de in dit 
deel opgenomen categorieën, moeten 
worden aangeduid met de naam van die 
categorie, gevolgd door hun specifieke 
benaming of, naargelang het geval, het EG-
nummer. Ingeval een ingrediënt tot meer 
dan één categorie behoort, wordt de 
categorie vermeld die past bij de 
voornaamste functie in het betrokken 
levensmiddel. De aanduiding 
"gemodificeerd zetmeel" moet echter 
altijd vergezeld gaan van de vermelding 
van zijn specifieke plantaardige 
oorsprong, wanneer dat ingrediënt gluten 
kan bevatten.

Andere levensmiddelenadditieven en 
enzymen dan die vermeld in artikel 21, 
onder b), die behoren tot één van de in dit 
deel opgenomen categorieën, moeten 
worden aangeduid met de naam van die 
categorie, gevolgd door hun specifieke 
benaming dan wel, indien beschikbaar, 
door hun gebruikelijke of generieke 
naam/namen, of, naargelang het geval, het 
EG-nummer. Ingeval een ingrediënt tot 
meer dan één categorie behoort, wordt de 
categorie vermeld die past bij de 
voornaamste functie in het betrokken 
levensmiddel.

Or. en

Motivering

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or 
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.



PE418.220v01-00 46/82 AM\762309NL.doc

NL

Amendement 705
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel C – lijst

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voedingszuur Voedingszuur
Zuurteregelaar Zuurteregelaar
Antiklontermiddel Antiklontermiddel
Antischuimmiddel Antischuimmiddel
Antioxidant Antioxidant
Vulstof Vulstof
Kleuren Kleuren
Emulgator Emulgator
Smeltzout Smeltzout

Enzymen *
Verstevigingsmiddel Verstevigingsmiddel
Smaakversterker Smaakversterker
Meelverbeteraar Meelverbeteraar
Geleermiddel Geleermiddel
Glansmiddel Glansmiddel
Bevochtigingsmiddel Bevochtigingsmiddel
Gemodificeerd zetmeel Gemodificeerd zetmeel
Conserveermiddel Conserveermiddel
Drijfgas Drijfgas
Rijsmiddel Rijsmiddel
Stabilisator Stabilisator
Zoetstof Zoetstof
Verdikkingsmiddel Verdikkingsmiddel

* De specifieke benaming of het EG-
nummer behoeft niet te worden vermeld.

Or. en

Motivering

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.
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Amendement 706
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel C – lijst

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voedingszuur Voedingszuur
Zuurteregelaar Zuurteregelaar

Antiklontermiddel Antiklontermiddel
Antischuimmiddel Antischuimmiddel

Antioxidant Antioxidant
Vulstof Vulstof

Kleuren Kleuren
Emulgator Emulgator

Smeltzout Smeltzout
Verstevigingsmiddel Verstevigingsmiddel

Smaakversterker Smaakversterker
Meelverbeteraar Meelverbeteraar

Geleermiddel Geleermiddel
Glansmiddel Glansmiddel

Bevochtigingsmiddel Bevochtigingsmiddel
Gemodificeerd zetmeel Gemodificeerd zetmeel

Cellulose-extract*

Conserveermiddel Conserveermiddel
Drijfgas Drijfgas

Rijsmiddel Rijsmiddel
Stabilisator Stabilisator

Zoetstof Zoetstof
Verdikkingsmiddel Verdikkingsmiddel

_____

* De specifieke benaming of het EG-
nummer behoeft niet te worden vermeld.

Or. de
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Motivering

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Amendement 707
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aroma's worden aangeduid met hetzij 
de term "aroma('s)", hetzij een meer 
specifieke benaming of beschrijving van 
het aroma.

1. Onverminderd punt 2 worden aroma’s 
aangeduid met de termen:

— "aroma('s)" of een meer specifieke 
aanduiding of beschrijving van het aroma 
indien de aromatiserende component 
aroma’s bevat als omschreven in artikel 3, 
lid 2, onder b), c), d), e), f), g), en h), van 
Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 inzake aroma's en 
bepaalde voedselingrediënten met 
aromatiserende eigenschappen voor 
gebruik in of op levensmiddelen (*);

2. Kinine en/of cafeïne die worden 
gebruikt als aroma bij de vervaardiging of 
bereiding van een levensmiddel worden 
onmiddellijk na de term "aroma('s)" met 
hun specifieke benaming in de lijst van 
ingrediënten vermeld.

— "rookaroma('s)", of "rookaroma('s) 
geproduceerd van "voedingsmiddel(en) of 
voedingsmiddelencategorie of 
bron(nen)"” (b.v. van beukenhout 
geproduceerd rookaroma), indien de 
aromatiserende component aroma's bevat 
als omschreven in artikel 3, lid 2, onder f), 
van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en 
het levensmiddel een rooksmaak verleent.

3. De term "natuurlijk" of elke andere 
uitdrukking die in wezen dezelfde 
betekenis heeft, mag alleen worden 
gebruikt voor aroma's waarvan de 

2. De term "natuurlijk" voor de 
beschrijving van aroma’s wordt gebruikt 
overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EG) nr. 1334/2008.
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aromatiserende component uitsluitend 
aromastoffen bevat als omschreven in 
artikel 1, lid 2, onder b), i), van Richtlijn 
88/388/EEG en/of aromatiserende 
bereidingen als omschreven in artikel 1, 
lid 2, onder c), van die richtlijn.
4. Indien de benaming van het aroma een 
verwijzing bevat naar de dierlijke of 
plantaardige oorsprong of aard van de 
gebruikte stoffen, mag de term 
"natuurlijk" of elke andere uitdrukking 
die in wezen dezelfde betekenis heeft 
alleen worden gebruikt wanneer de 
aromatiserende component werd 
geïsoleerd door fysische dan wel 
enzymatische of microbiologische 
procedés of door traditionele 
levensmiddelenbereidingswijzen, 
uitsluitend of vrijwel uitsluitend 
uitgaande van het betrokken levensmiddel 
of het betrokken uitgangsmateriaal voor 
de bereiding van aroma's.

3. Bij wijze van afwijking van artikel 16, 
lid 6, van Verordening (EG) nr. 
1334/2008 mag de term “natuurlijk(e) 
aroma(’s)” ook worden gebruikt wanneer 
is voldaan aan de in lid 4 of 5 van dat 
artikel vermelde voorwaarden.

____
(*) PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

Or. en

Motivering

Het voorstel dient te worden aangepast aan de onlang gepubliceerde Verordening (EG) nr. 
1334/2008 met regels voor de aanduiding van aroma’s.  Uitdrukkingen als “Natuurlijk 
aardbeienaroma met andere natuurlijke aroma’s” zijn echter lang; Bedrijven moeten flexibel 
te werk kunnen gaan en desgewenst de kortere term “Natuurlijk aroma” kunnen gebruiken.

Amendement 708
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERMELDING VAN DE 
NETTOHOEVEELHEID

VERMELDING VAN DE 
NETTOHOEVEELHEID

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
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is niet verplicht voor levensmiddelen: is niet verplicht voor levensmiddelen:
a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden;
c) geconcentreerde soepen, bouillons, 
vlees-, kruiden- en slasauzen waarop de 
hoeveelheid gebruiksklare toebereiding in 
liter of milliliter vermeld staat; 
d) voorverpakte producten met bakpoeder 
en bakkersgist waarop het gewicht van het 
meel is vermeld voor de verwerking 
waarvan de verpakte hoeveelheid ook na 
de in het handelsverkeer te verwachten 
bewaartijd nog voldoende is; 
e) voorverpakte producten met vlapoeder 
en aanverwante producten; gedroogde 
producten voor puree, knoedels en 
soortgelijke bijgerechten waarop de 
hoeveelheid vocht is vermeld die voor de 
toebereiding nodig is.

Or. de

Motivering

De toevoegingen zijn bedoeld om de bestaande juridische situatie te handhaven. Bij de 
genoemde productgroepen is de vermelding van de hoeveelheid eindproduct voor de 
consument de centrale informatie, bijv. bij soepen, sauzen en de andere genoemde producten. 
Voor de koopbeslissing is het daarentegen niet van doorslaggevend belang om te weten met 
welke hoeveelheid uitgangsproduct deze hoeveelheid soep of saus kan worden verkregen.
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Amendement 709
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen
en kruiden.

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

c) met een nettohoeveelheid van 
minder dan 50 g voor suikergoed, 
chocolade en andere producten op 
cacaobasis en producten op basis van 
amandelen, noten of andere 
oliehoudende zaden;

d) met een nettohoeveelheid van 
minder dan 100 g voor koekjes, cakes 
en andere banketbakkerswaar;

e) en onverminderd specifieke 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Momenteel voorzien enkele landen in een nationale vrijstelling van de vermelding van de 
nettohoeveelheid (bijv. Frankrijk, Duitsland, Ierland en het VK). Als dit niet langer mogelijk 
is, moet in de bijlage de gemeenschappelijke ondergrens op 50 g en 100 g worden bepaald. 
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Amendement 710
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

c) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 50 g voor suikergoed, chocolade en 
andere producten op cacaobasis en 
producten op basis van amandelen, noten 
of andere oliehoudende zaden;
d) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 100 g voor koekjes, cakes en andere 
banketbakkerswaar;
e) en onverminderd specifieke 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Momenteel voorzien enkele landen in een nationale vrijstelling van de vermelding van de 
nettohoeveelheid (bijv. Frankrijk, Duitsland, Ierland en het VK). Als dit niet langer mogelijk 
is, moet in de bijlage de gemeenschappelijke ondergrens op 50 g en 100 g worden bepaald. 
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Amendement 711
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen;

a bis) die per stuk worden verkocht;
a ter) die in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 10 gram of 10 milliliter; deze bepaling 
is evenwel niet van toepassing op 
specerijen en kruiden.

Or. en

Motivering

De minimumnettohoeveelheid is voor veel levensmiddelen te gering; zo zou een slechte 
verdeling van noten in een chocoladereep het product te zwaar kunnen maken.  Wij stellen 
een minimumgewicht van 10 g voor (10 cm3 volume).

Amendement 712
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

1. De vermelding van de nettohoeveelheid 
is niet verplicht voor levensmiddelen:

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of

a) die aanzienlijk aan volume of gewicht 
verliezen en die per stuk worden verkocht 
dan wel in aanwezigheid van de koper 
worden gewogen; of
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b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; deze bepaling is 
evenwel niet van toepassing op specerijen 
en kruiden.

b) met een nettohoeveelheid van minder 
dan 5 gram of 5 milliliter; however, this 
provision shall not apply to spices and 
herbs;

c) waarvoor in andere wettelijke 
voorschriften uitzonderingen zijn bepaald.

Or. de

Motivering

Taalkundige aanpassing aan de terminologie die tot dusverre is gebruikt in [de Duitse versie 
van] de etiketteringsrichtlijn, 2000/13/EG („Nettofüllmenge“).

Ad letter c): er wordt verwezen naar artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2001/111/EG inzake suikers 
(vrijstelling voor producten die minder dan 20 g wegen). In lid 3 moet daarom worden 
verduidelijkt dat dergelijke speciale voorschriften van kracht blijven.

Amendement 713
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De nettohoeveelheid van een 
levensmiddel wordt bepaald 
overeenkomstig de communautaire 
voorschriften of, waar deze ontbreken, 
overeenkomstig de nationale 
voorschriften.

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met artikel 24.
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Amendement 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht van dat 
levensmiddel vermeld.

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht van dat 
levensmiddel vermeld. De prijs per 
kilogram van het levensmiddel in kwestie 
is uitsluitend gebaseerd op het netto-
uitlekgewicht.

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van misleiding van de consument met betrekking tot de aangegeven prijs.

Amendement 715
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht van dat 
levensmiddel vermeld.

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht op het moment 
van verpakking van dat levensmiddel 
vermeld.

Or. en

Motivering

Een vast levensmiddel in een opgietvloeistof verandert tussen de periode van productie en de 
verkoop aan de consument van nettogewicht ten gevolge van de gebruikelijke interacties 
tussen vast levensmiddel en opgietvloeistof. De mate van verandering van nettogewicht hangt 
af van een aantal omstandigheden, o.m. tijd, temperatuur en vervoers- en 
opslagomstandigheden. De vermelding van het nettogewicht dient dus plaats te vinden op het 
moment van vervaardiging, wanneer de levensmiddelenproducent ten volle verantwoordelijk 
is voor het product en wanneer hij het nettogewicht juist kan vermelden.
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Amendement 716
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht van dat 
levensmiddel vermeld.

5. Wanneer een vast levensmiddel wordt 
aangeboden in een opgietvloeistof, wordt 
ook het netto-uitlekgewicht op het moment 
van verpakking van dat levensmiddel 
vermeld.

Or. en

Motivering

Een vast levensmiddel in een opgietvloeistof verandert tussen de periode van productie en de 
verkoop aan de consument van nettogewicht ten gevolge van de gebruikelijke interacties 
tussen vast levensmiddel en opgietvloeistof. De mate van verandering van nettogewicht hangt 
af van een aantal omstandigheden, o.m. tijd, temperatuur en vervoers- en 
opslagomstandigheden. De vermelding van het nettogewicht dient dus plaats te vinden op het 
moment van vervaardiging, wanneer de levensmiddelenproducent ten volle verantwoordelijk 
is voor het product en wanneer hij het nettogewicht juist kan vermelden.

Amendement 717
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DATUM VAN MINIMALE 
HOUDBAARHEID

DATUMAANDUIDING

Or. en

Motivering

De datumaanduiding is een gebied waarop veel onduidelijkheid bestaat: het is niet altijd 
duidelijk welke datum op welke levensmiddelen moet worden vermeld.  Het voorgestelde 
amendement heeft tot doel het voorstel te vereenvoudigen en zo de levensmiddelensector te 
helpen passende datumaanduidingen te gebruiken.
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Amendement 718
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De datum van minimale houdbaarheid 
wordt als volgt aangegeven:

1. De datumaanduiding geschiedt als 
volgt:

Or. en

Motivering

De datumaanduiding is een gebied waarop veel onduidelijkheid bestaat: het is niet altijd 
duidelijk welke datum op welke levensmiddelen moet worden vermeld.  Het voorgestelde 
amendement heeft tot doel het voorstel te vereenvoudigen en zo de levensmiddelensector te 
helpen passende datumaanduidingen te gebruiken.

Amendement 719
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – lid 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Behoudens de communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van minimale houdbaarheid niet 
vereist voor:

d) Behoudens de communautaire 
bepalingen waarbij andere 
datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de datumaanduiding
niet vereist voor:

Or. en

Motivering

De datumaanduiding is een gebied waarop veel onduidelijkheid bestaat: het is niet altijd 
duidelijk welke datum op welke levensmiddelen moet worden vermeld.  Het voorgestelde 
amendement heeft tot doel het voorstel te vereenvoudigen en zo de levensmiddelensector te 
helpen passende datumaanduidingen te gebruiken.
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Amendement 720
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – lid 1 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,

- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten wanneer zij 
binnen 24 uur na de bereiding worden 
verkocht,

Or. fr

Motivering

Gekeken moet worden naar de verkoopperiode, niet naar de periode waarin de consument het 
product verbruikt, want daarop is geen controle mogelijk.

Amendement 721
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de uiterste gebruiksdatum wordt op 
elke afzonderlijke voorverpakte portie 
vermeld.

Or. fr

Motivering

Afzonderlijke porties kunnen worden gescheiden van het multipak waarin zij zijn verkocht, 
zodat het beslist noodzakelijk is dat de uiterste gebruiksdatum op elke afzonderlijke portie 
staat.
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Amendement 722
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

REFERENTIE-INNAMES VOOR 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

DAGELIJKSE REFERENTIE-INNAMES
VOOR VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing.

Amendement 723
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – lid 1 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vitamine A (µg) 800 Vitamine A (µg) 800

Vitamine D (µg) 5 Vitamine D (µg) 5

Vitamine E (mg) 10 Vitamine E (mg) 12
Vitamine K (µg) 75

Vitamine C (mg) 60 Vitamine C (mg) 80
Thiamine (mg) 1,4 Thiamine 

(Vitamine B1) 
(mg)

1,1

Riboflavine (mg) 1,6 Riboflavine (mg) 1,4
Niacine (mg) 18 Niacine (mg) 16
Vitamine B6 
(mg)

2 Vitamine B6 
(mg)

1,4

Folacine (µg) 200 Foliezuur (µg) 200
Vitamine B12 
(µg)

1 Vitamine B 12 
(µg)

2,5
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Biotine (mg) 0,15 Biotine (mg) 50
Pantotheenzuur 
(mg)

6 Pantotheenzuur 
(mg)

6

Kalium (mg) 2000
Chloride (mg) 800

Calcium (mg) 800 Calcium (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
IJzer (mg) 14 IJzer (mg) 14

Magnesium (mg) 300 Magnesium (mg) 375
Zink (mg) 15 Zink (mg) 10

Koper (mg) 1
Mangaan (mg) 2
Fluoride (mg) 3,5
Selenium (µg) 55
Chroom (µg) 40
Molybdeen (µg) 50

Jood (µg) 150 Jood (µg) 150

Or. de

Motivering

De RDA-waarden dienen aangepast te worden aan de nieuwe referentiewaarden 
overeenkomstig de wijziging van de richtlijn voedingswaarde-etikettering, 2008/100/EG (PB 
L 285, blz. 9).

Amendement 724
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, per 100 g 
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, worden 
uitgegaan van 15 % van de in punt 1 

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, worden 
uitgegaan van:
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aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

- 15% van de RDA per 100g of portie 
voor vaste stoffen of

- 7,5% van de RDA per 100ml of portie 
voor vloeistoffen of

- 5% van de RDA per 100 kcal (12% van 
de RDA 1 MJ), of 

- een hoeveelheid overeenkomstig de 
uitzonderingsregeling in artikel 6 
van Verordening (EG) nr. 1925/2006 
van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 december 2006 
betreffende de toevoeging van 
vitaminen en mineralen en bepaalde 
andere stoffen aan levensmiddelen, 
of

- per verpakking indien deze slechts 
één portie bevat of indien de 
hoeveelheid en het aantal porties 
duidelijk op de verpakking vermeld 
staan.

Or. en

Motivering

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.
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Amendement 725
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, per 100 g 
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, worden 
uitgegaan van 15 % van de in punt 1 
aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, worden 
uitgegaan van:

- 15% van de RDA per 100g of portie 
voor vaste stoffen of

- 7,5% van de RDA per 100ml of portie 
voor vloeistoffen of

- 5% van de RDA per 100 kcal (12% van 
de RDA 1 MJ), of 

- een hoeveelheid overeenkomstig de 
uitzonderingsregeling in artikel 6 
van Verordening (EG) nr. 
1925/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 
december 2006 betreffende de 
toevoeging van vitaminen en 
mineralen en bepaalde andere 
stoffen aan levensmiddelen, of per 
verpakking indien deze slechts één 
portie bevat. 

  

Or. en

Motivering

Voor dranken, die in grotere hoeveelheden kunnen worden geconsumeerd dan vast voedsel, is 
15% van de RDA te hoog om als “significante hoeveelheid” te worden beschouwd. 
Aansluitend bij de Codex Alimentarius is 7,5% per 100ml of per portie (zonder de beperking 
dat de verpakking maar één portie mag bevatten) een redelijker waarde. Uitgaande van de in 
de Codex gevolgde benadering moeten er voorschriften voor het bepalen van een significante 
hoeveelheid worden opgenomen waarbij een "portie" als maatstaf dient (belangrijk voor 
voedsel dat in grotere porties dan 100 g wordt gegeten).
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Amendement 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, per 100 g 
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, worden 
uitgegaan van 15 % van de in punt 1 
aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, worden 
uitgegaan van 15% van de RDA per 100g of 
portie voor vaste stoffen of 7,5% van de RDA 
per 100ml of portie voor vloeistoffen of 5% van 
de RDA per 100 kcal (12% van de RDA 1 MJ), 
of een hoeveelheid overeenkomstig de 
uitzonderingsregeling in artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 betreffende de toevoeging van 
vitaminen en mineralen en bepaalde andere 
stoffen aan levensmiddelen

Or. en

Motivering

Bij een redelijke waarde voor een “significante hoeveelheid” wordt rekening gehouden met 
de energiedichtheid van bepaalde levensmiddelen die met het oog op speciale 
voedingsbehoeften zijn samengesteld, en met het feit dat vloeistoffen vaak in grotere 
hoeveelheden worden geconsumeerd. Een “significante hoeveelheid” per portie moet vrij zijn 
van de beperking dat de verpakking maar één portie mag bevatten.

Amendement 727
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, per 100 g 
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, worden 
uitgegaan van 15 % van de in punt 1 
aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, worden 
uitgegaan van 15% van de aanbevolen 
hoeveelheid in 100 g of 7,5% van de 
aanbevolen hoeveelheid in 100 ml of 5% 
van de aanbevolen hoeveelheid in 100 
kcal, dan wel per verpakking indien deze 



PE418.220v01-00 64/82 AM\762309NL.doc

NL

slechts één portie bevat.

Or. en

Amendement 728
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel A – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regel moet voor het bepalen van wat
een significante hoeveelheid is, per 100 g 
of 100 ml, dan wel per verpakking indien 
deze slechts één portie bevat, worden 
uitgegaan van 15 % van de in punt 1 
aangegeven aanbevolen hoeveelheid.

In de regel moet voor het bepalen van wat 
een significante hoeveelheid is, worden 
uitgegaan van 15% van de aanbevolen 
hoeveelheid in 100 g of 7,5% van de 
aanbevolen hoeveelheid in 100 ml of 5% 
van de aanbevolen hoeveelheid in 100 
kcal, dan wel per verpakking indien deze 
slechts één portie bevat of indien de 
hoeveelheid en het aantal porties duidelijk 
op de verpakking vermeld staan.

Or. en

Motivering

Als alleen de aanbevolen hoeveelheid in 100 g of 100 ml of per verpakking wordt bekeken, 
wordt over het hoofd gezien dat bepaalde producten in uiteenlopende hoeveelheden worden 
geconsumeerd. Volgens het voorstel mag bij voedsel dat veel water bevat en/of weinig 
energie, niet worden gewezen op het gehalte aan vitamine of mineralen. Dit mag niet het 
geval zijn.

Amendement 729
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

REFERENTIE-INNAMES VOOR 
ENERGIE EN BEPAALDE ANDERE 
NUTRIËNTEN DAN VITAMINEN EN 
MINERALEN (VOLWASSENEN)

Schrappen
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Energie of 
nutriënt

Referentie-inname

Energie 8400 kJ (2000 kcal)

Totale vetten 70 g

Verzadigde 
vetzuren

20 g

Koolhydraten 230 g
Suikers 90 g
Zout 6 g

Or. de

Motivering

Vloeit voort uit de schrapping van artikel 31, lid 3, eerste zin.

Amendement 730
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES 
VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

Schrappen

Energie of 
nutriënt

Referentie-inname

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Totale vetten 70 g
Verzadigde 
vetzuren

20 g

Koolhydraten 230 g
Suikers 90 g
Zout 6 g

Or. en
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Motivering

Vloeit voort uit de schrapping in artikel 31, lid 3. 

Amendement 731
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES 
VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

Schrappen

Energie of 
nutriënt

Referentie-inname

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Totale vetten 70 g
Verzadigde 
vetzuren

20 g

Koolhydraten 230 g
Suikers 90 g
Zout 6 g

Or. en

Motivering

GDA-etikettering geeft de consument niet voldoende informatie. Zo komt een halve liter coca-
cola overeen met twee porties, zelfs als deze hoeveelheid gewoonlijk door één persoon wordt 
geconsumeerd. Een appel zal wat de hoeveelheid suiker betreft minder gezond lijken dan 
Kinder-melkchocolade of aardappelchips en dit zal de consument ertoe brengen te denken dat 
er geen groot verschil is tussen het eten van fruit, melkchocolade of aardappelchips. 
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Amendement 732
Johannes Lebech

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES 
VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

Schrappen

Energie of 
nutriënt

Referentie-inname

Energie 8400 kJ (2000 kcal)
Totale vetten 70 g
Verzadigde 
vetzuren

20 g

Koolhydraten 230 g
Suikers 90 g
Zout 6 g

Or. en

Motivering

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 
The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
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obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       
Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Amendement 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname*

Energie 8400 kJ
(2000 kcal)

Energie

Totale vetten 70 g Totale vetten

Verzadigde 
vetzuren

20 g Verzadigde 
vetzuren

Koolhydraten 230 g Koolhydraten

Suikers 90 g Suikers

Zout 6 g Zout

_______
* Waarden moeten worden vastgesteld 
onder verwijzing naar artikel 31, lid 3 bis 
(nieuw)

Or. en

Motivering

De waarden die momenteel zijn opgenomen in Bijlage XI zijn niet het resultaat van 
onafhankelijk onderzoek en verschillen van de aanbevelingen van het "Food Standards 
Agency" van het Verenigd Koninkrijk of de Wereldgezondheidsorganisatie. Momenteel werkt 
de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid aan het vaststellen van dergelijke referentie-
innamewaarden en verwacht wordt dat zij in het voorjaar 2009 met haar voorstellen naar 
buiten komt. Deze voorstellen dienen in aanmerking te worden genomen bij het vaststellen 
van de referentie-innamewaarden. Zie ook het amendement op artikel 31, lid 3 bis (nieuw).
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Amendement 734
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES 
VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES 
VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Energie 8400 kJ (2000 
kcal)

Energie 8400 kJ (2000 
kcal)

Totale vetten 70 g Totale vetten 70 g

Verzadigde 
vetzuren

20 g Verzadigde 
vetzuren

20 g

Koolhydraten 230 g Koolhydraten 230 g

Suikers 90 g Suikers 90 g

Zout 6 g Natrium 2,4 g

Or. en

Motivering

Zout (natriumchloride) is niet de enige bron van natrium in het dieet. Afgezien van 
natriumchloride zijn er nog vele andere natriumzouten (bijvoorbeeld: mononatriumglutamaat 
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 735
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES 
VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

DEEL B – REFERENTIE-INNAMES 
VOOR ENERGIE EN BEPAALDE 
ANDERE NUTRIËNTEN DAN 
VITAMINEN EN MINERALEN 
(VOLWASSENEN)

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

Energie of 
nutriënt

Referentie-
inname

- Energie 8400 kJ (2000 
kcal)

- Energie (2000 kcal)

Totale vetten 70 g Totale vetten 70 g

Verzadigde 
vetzuren

20 g Verzadigde 
vetzuren

20 g

Koolhydraten 230 g Koolhydraten 230 g

Suikers 90 g Suikers 90 g

Zout 6 g Zout 6 g

Or. en

Motivering

Met het oog op de logische aansluiting op Bijlage XIII, Deel A.

Amendement 736
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Bijlage XI – deel B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijwillige vermelding van referentie-
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innames voor kinderen (GDA’s) op de 
verpakking van levensmiddelen als 
deze uitdrukkelijk voor kinderen 
worden geproduceerd.

Or. hu

Motivering

Bij producten die uitdrukkelijk voor kinderen worden vervaardigd, is het essentieel om de 
voedingswaarde, uitgedrukt als voor kinderen aanbevolen dagelijkse inname (GDA), te 
kennen, zodat ouders op verantwoorde wijze kunnen besluiten of zij een bepaald product voor 
hun kinderen kopen.

Amendement 737
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- koolhydraten 
(met 
uitzondering 
van polyolen)

4 kcal/g —17 kJ/g - koolhydraten 
(met uitzondering 
van polyolen)

4 kcal/g

- polyolen 2,4 kcal/g —10 kJ/g - polyolen 2,4 kcal/g

- eiwitten 4 kcal/g —17 kJ/g - eiwitten 4 kcal/g

- vetten 9 kcal/g —37 kJ/g - vetten 9 kcal/g

- salatrims 6 kcal/g — 25 kJ/g - salatrims 6 kcal/g

- alcohol 
(ethanol)

7 kcal/g —29 kJ/g - alcohol 
(ethanol)

7 kcal/g

- organische 
zuren

3 kcal/g — 13 kJ/g - organische 
zuren

3 kcal/g

Or. en
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Motivering

Met het oog op de logische aansluiting op Bijlage XIII, Deel A.

Amendement 738
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- koolhydraten 
(met 
uitzondering van 
polyolen)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - koolhydraten 
(met uitzondering 
van polyolen)

4 kcal/g

- polyolen 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - polyolen 2.4 kcal/g

- eiwitten 4 kcal/g — 17 kJ/g. - eiwitten 4 kcal/g
- vetten 9 kcal/g — 37 kJ/g. - vetten 9 kcal/g

- salatrims 6 kcal/g — 25 kJ/g. - salatrims 6 kcal/g
- alcohol 
(ethanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - alcohol 
(ethanol)

7 kcal/g

- organische 
zuren

3 kcal/g — 13 kJ/g. - organische 
zuren

3 kcal/g

Or. de

Motivering

De berekening aan de hand van twee verschillende eenheden leidt vanwege inconsistente 
omrekeningsfactoren tot tegenstrijdige resultaten. Aangezien “kcal” een eenheid is die door 
de consumenten gemakkelijker te begrijpen is dan de eenheid “kJ”, dienen de waarden 
uitsluitend in kcal te worden uitgedrukt. 

Amendement 739
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de voedingswaardedeclaratie wordt In de voedingswaarde-etikettering wordt 
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gebruikgemaakt van de volgende 
eenheden:

gebruikgemaakt van de volgende 
eenheden:

- energie kJ en kcal - energie kcal
- vetten gram (g) - vetten gram (g)

- koolhydraten - koolhydraten
- vezels - vezels

- eiwitten - eiwitten

- zout - natrium
- vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

- vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

- andere stoffen voor de 
afzonderlijke 
stoffen passende 
eenheden

- andere stoffen voor de 
afzonderlijke 
stoffen passende 
eenheden

Or. de

Motivering

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Amendement 740
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel A – tabel – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- energie kJ en kcal - energie kcal
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Or. en

Motivering

De energiewaarde van een levensmiddel moet alleen in kcal worden aangegeven, daar de 
"calorie" in Europa een alledaags begrip is geworden.

Amendement 741
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel A – tabel – rij 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zout - 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 (bijvoorbeeld: mononatriumglutamaat 
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.

Amendement 742
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel B – lid 2 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vetten g vetten g

waarvan: waarvan:
- verzadigde 
vetzuren

g - verzadigde 
vetzuren

g

- transvetzuren g - transvetzuren g

- enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g

- meervoudig g - meervoudig g
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onverzadigde 
vetzuren

onverzadigde 
vetzuren

- cholesterol mg

Or. en

Motivering

De cholesterolgehalte moet worden vermeld bij voedingsclaims als “cholesterolarm” en 
“cholesterolvrij”. De verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de 
consumenten moet daarom de mogelijkheid bieden om het cholesterolgehalte in Bijlage XIII, 
deel B en C, te vermelden.

Amendement 743
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel C – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

energie kJ en kcal energie kcal
vetten g eiwitten g

waarvan koolhydraten g
- verzadigde 
vetzuren

g waarvan

- transvetzuren g - suikers g
- enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - polyolen g

- meervoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - zetmeel g

koolhydraten g vetten
waarvan waarvan

- suikers g - verzadigde 
vetzuren

g

- polyolen g - enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g

- zetmeel g - meervoudig 
onverzadigde 

g
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vetzuren
vezels g - transvetzuren g
eiwitten g - cholesterol mg
zout g vezels g
vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van 
bijlage XI 
aangegeven 
eenheden

natrium g

vitaminen* en 
mineralen
* de afkorting 
“vit.” is 
toegestaan

de in punt 1 van 
deel A van 
bijlage XI 
aangegeven 
eenheden

andere stoffen voor de 
afzonderlijke 
stoffen passende 
eenheden

Or. de

Motivering

De bestaande volgorde van de voedingsstoffen in de voedingswaarde-etikettering (namelijk 
energie, eiwitten, koolhydraten en vetten) dient te worden gehandhaafd. De algemene 
verwijzing in de overwegingen 32 en 33 dat “bepaalde voedingselementen (…) van belang 
zijn voor de volksgezondheid”, rechtvaardigt niet dat de volgorde wordt gewijzigd. Verder 
hebben alle voedingsaanbevelingen betrekking op deze macronutriënten; de consument is 
gewend geraakt aan deze wijze van informatieverstrekking en heeft “geleerd” ermee om te 
gaan.

Amendement 744
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel C – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

energie kJ en kcal energie kcal

vetten g vetten g
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waarvan waarvan

- verzadigde 
vetzuren

g - verzadigde 
vetzuren

g

- transvetzuren g - transvetzuren g

- enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g

- meervoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - meervoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g

koolhydraten g koolhydraten g

waarvan waarvan

- suikers g - suikers g

- polyolen g - polyolen g

- zetmeel g - zetmeel g

vezels g vezels g

eiwitten g eiwitten g

natrium g

waarvan

zout g - zout g

cholesterol mg

vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

Or. en

Motivering

Met het oog op logische aansluiting op artikel 29, lid 2.
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Amendement 745
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel C – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

energie kJ en kcal energie kJ en kcal

vetten g vetten g

waarvan waarvan

- verzadigde 
vetzuren

g - verzadigde 
vetzuren

g

- transvetzuren g - transvetzuren g

- enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g

- meervoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g - meervoudig 
onverzadigde 
vetzuren

g

koolhydraten g koolhydraten g

waarvan waarvan

- suikers g - suikers g

- polyolen g - polyolen g

- zetmeel g - zetmeel g

vezels g vezels g

eiwitten g eiwitten g

zout g natrium g

vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

vitaminen en 
mineralen

de in punt 1 van 
deel A van bijlage 
XI aangegeven 
eenheden

Or. en
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Motivering

Zout (natriumchloride) is niet de enige bron van natrium in het dieet. Afgezien van 
natriumchloride zijn er nog vele andere natriumzouten (bijvoorbeeld: mononatriumglutamaat 
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.

Amendement 746
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – deel C – titel en tabel – kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Volgorde van de presentatie van de energie 
en de nutriënten in een 
voedingswaardedeclaratie

Volgorde van de presentatie van de energie 
en de nutriënten in een vrijwillig 
uitgebreide voedingswaardedeclaratie

De informatie over de energie en de 
nutriënten wordt naargelang het geval in de 
onderstaande volgorde gepresenteerd:

De informatie over de energie en de 
nutriënten wordt naargelang het geval in de 
onderstaande volgorde gepresenteerd:

energie energie

eiwitten
vetten vetten

waarvan waarvan
- verzadigde vetzuren - verzadigde vetzuren

- transvetzuren - transvetzuren
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren - enkelvoudig onverzadigde vetzuren

- meervoudig onverzadigde vetzuren - meervoudig onverzadigde vetzuren
koolhydraten koolhydraten

waarvan waarvan
- suikers - suikers

- polyolen - polyolen
- zetmeel - zetmeel

vezels vezels

eiwitten
zout zout
vitaminen en mineralen vitaminen en mineralen

Or. de
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Motivering

Eiwitten zijn uiterst belangrijke voedingsstoffen en moeten derhalve op de eerste plaats staan; 
zie Bijlage I, lid 1, letter b).

Amendement 747
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE XIII bis

Leesbaarheid

1. Definitie van de hoogte van x

Or. en

Motivering

Deze nieuwe bijlage is nodig voor het definiëren van een lettergrootte die gelijk is aan of 
groter dan 1,2 mm.

Amendement 748
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII ter (nieuw)

Amendement

BIJLAGE XIII ter
Leesbaarheid
Onderstaande criteria dienen in aanmerking te worden genomen bij het ontwerp van 
etiketten. Als aan een of meer criteria niet kan worden voldaan, dient een grotere letter te 
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worden overwogen dan in artikel 14, lid 3 vermeld.
Criteria Aanbevolen Meting Liever niet

Contrast Zwarte letters op 
witte achtergrond 
of goed 
kleurencontrast

70%
luminantie-
verhouding

Donkere letters 
op donkere 
achtergrond

Lichte letters op 
lichte 
achtergrond

Groen/rood of 
andere 
combinaties die 
het lezen voor 
kleurenblinden 
bemoeilijken.

Teksttype en 
formaat

Open fonts zoals 
Arial voor letters

Vette druk als 
drukkwaliteit 
behouden blijft

Sierlijke fonts

Schaduw 

Cursief

Tekstopmaak Tekst links 
uitgelijnd

Text wrapping

Drukkwaliteit, 
afhankelijk van 
methode

Bij druksystemen 
met een 
eventueel 
geringere 
drukkwaliteit 
moet wellicht 
aandacht worden 
besteed aan een 
goede scherpte 
en resolutie van 
de tekst, 
uitlijning en 
kleuren-
registratie

Witte ruimte 
rond tekst

Voldoende 
ruimte rond het 
gedrukte

Ten minste 80% 
van fontgrootte

Oppervlakken Mat oppervlak Metallic en 
glimmende 
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oppervlakken 

Ruwe 
oppervlakken

Or. en

Motivering

In deze nieuwe bijlage wordt een aantal leesbaarheidscriteria opgesomd die bij het ontwerp 
van etiketten in aanmerking moeten worden genomen. 
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