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Amendement 144
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. hu

Motivering

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Amendement 145
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Gelet op de grote diversiteit aan 
milieuetiketten waarmee wordt 
aangegeven dat voedingsproducten 
bijvoorbeeld "bio" of "eco" of organisch 
zijn, zonder uitleg over hoe dit is bereikt, 
moet de Commissie in overleg met de 
belanghebbenden voorstellen formuleren 
voor kwaliteitscriteria waarop deze 
etiketten gebaseerd moeten zijn, opdat de 
consumenten niet worden misleid.

Or. en
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Amendement 146
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er bestaat publieke belangstelling 
voor het verband tussen voeding en 
gezondheid en voor de keuze van een aan 
de individuele behoeften aangepast 
voedingspakket. In het Witboek van de 
Commissie over een EU-strategie voor aan 
voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties staat dat 
voedingswaarde-etikettering een belangrijk 
instrument is om de consumenten te 
informeren over de samenstelling van de 
levensmiddelen en hen te helpen een goed 
doordachte keuze te maken. In de EU-
strategie voor het consumentenbeleid 
2007-2013 is onderstreept dat het voor een 
doeltreffende concurrentie en de welvaart 
van de consumenten van essentieel belang 
is dat de consumenten in staat worden 
gesteld om goed doordachte keuzes te 
maken. Kennis van de grondbeginselen van 
de voeding en een adequate 
voedingswaarde-informatie op 
levensmiddelen zou er op significante 
wijze toe bijdragen dat de consument in 
staat wordt gesteld een dergelijke goed 
doordachte keuze te maken.

(10)Er bestaat publieke belangstelling voor 
het verband tussen voeding en gezondheid 
en voor de keuze van een aan de 
individuele behoeften aangepast 
voedingspakket. In het Witboek van de 
Commissie over een EU-strategie voor aan 
voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties staat dat 
voedingswaarde-etikettering een belangrijk 
instrument is om de consumenten te 
informeren over de samenstelling van de 
levensmiddelen en hen te helpen een goed 
doordachte keuze te maken. Scholings- en 
voorlichtingscampagnes vormen een 
belangrijk mechanisme voor het 
verbeteren van het inzicht van de 
consument in gegevens over voedsel. In de 
EU-strategie voor het consumentenbeleid 
2007-2013 is onderstreept dat het voor een 
doeltreffende concurrentie en de welvaart 
van de consumenten van essentieel belang 
is dat de consumenten in staat worden 
gesteld om goed doordachte keuzes te 
maken. Kennis van de grondbeginselen van 
de voeding en een adequate 
voedingswaarde-informatie op 
levensmiddelen zou er op significante 
wijze toe bijdragen dat de consument in 
staat wordt gesteld een dergelijke goed 
doordachte keuze te maken.

Or. en

Motivering

Om de eetgewoonten en het begrip van voedingswaarden van de consument te verbeteren, is 
meer nodig dan alleen etikettering. Zelfs nu begrijpen consumenten bepaalde informatie op de 
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etiketten niet en het is van wezenlijk belang dat de lidstaten in hogere mate betrokken worden 
bij voorlichtingscampagnes ter verbetering van het inzicht van de consument.

Amendement 147
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen, serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen tijdens evenementen zoals 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel leveren aan derden,
het serveren en verkopen van 
levensmiddelen door privépersonen, bij 
voorbeeld tijdens evenementen zoals 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening. Cateringdiensten die worden 
geleverd door transportbedrijven, mogen 
alleen onder deze verordening vallen, als 
zij worden geleverd op routes tussen twee 
punten op het communautaire 
grondgebied.

Or. de

Motivering

Belangrijk is hier niet de behandeling van voedsel, maar de levering ervan aan derden; 
voorkoming van een dubbele bepaling. Op routes die beginnen of eindigen in een land buiten 
de EU, kunnen transportbedrijven waarschijnlijk geen leveranciers vinden die aan de 
informatievoorschriften voldoen. Als bedrijven die deze routes bedienen, onder de 
verordening vallen, ondervinden in de EU gevestigde bedrijven een concurrentienadeel, 
omdat zij als enige verplicht zijn de verordening na te leven. 
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Amendement 148
Jules Maaten

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen, serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen tijdens evenementen zoals 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen, serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 
privépersonen tijdens evenementen zoals 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening. Cateringdiensten die worden 
aangeboden door transportbedrijven, 
mogen niet onder deze verordening vallen 
in het geval van verbindingen van buiten 
het communautaire grondgebied.

Or. en

Motivering

Het kan voor een cateringbedrijf in geval van operatie buiten de EU-landen onmogelijk zijn 
leveranciers te vinden die aan de voedselinformatievoorschriften voldoen.

Amendement 149
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen, serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 

(15) De communautaire voorschriften zijn 
alleen van toepassing op ondernemingen 
waarvan de opzet een bepaalde continuïteit 
van de activiteiten en een bepaalde 
organisatiegraad impliceert. Activiteiten 
zoals het occasioneel behandelen, serveren 
en verkopen van levensmiddelen door 
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privépersonen tijdens evenementen zoals 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

privépersonen tijdens evenementen zoals 
charitatieve activiteiten die worden 
georganiseerd door vrijwilligers ten 
voordele van verenigingen, bijeenkomsten 
of scholen (of soortgelijke organisaties) 
en buurtfeesten en vergaderingen, vallen 
niet onder deze verordening.

Or. sv

Motivering

Doel van de wetgeving is de consumenten zo veel mogelijk te helpen om informatie over 
voeding te verkrijgen. Dergelijke eisen stellen voor activiteiten met een bijzonder tijdelijk 
karakter is onredelijk. Vrijwillige, gelegenheids- en altruïstische activiteiten kunnen 
onmogelijk voldoen aan de strenge eisen die de wetgever met deze verordening vaststelt. 
Aangezien de consument in de bedoelde omstandigheden niet in een afhankelijkheidspositie 
ten opzichte van de producent/verkoper verkeert, is er geen reden om de vereisten voor de 
activiteiten in kwestie te laten gelden.

Amendement 150
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De voedselinformatie moet voldoende 
flexibiliteit bieden om te kunnen voldoen 
aan nieuwe informatie-eisen van de 
consumenten en om te kunnen zorgen 
voor een evenwicht tussen de bescherming 
van de interne markt en de verschillen in 
de perceptie van de consumenten in de 
lidstaten.

(16) De voedselinformatie moet kunnen 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
bescherming van de interne markt en de 
verschillen in de perceptie van de 
consumenten in de lidstaten.

Or. fr

Motivering

Voor elke opname van nieuwe vereisten in de toekomst is een herziening van de wetgeving 
nodig, als de Commissie dit wenselijk acht.
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Amendement 151
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte 
voedselinformatie mogen echter alleen als 
dat nodig is, worden vastgesteld 
overeenkomstig de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid en 
duurzaamheid.

(19) Nieuwe voorschriften voor verplichte 
voedselinformatie mogen echter alleen als 
dat nodig is, worden vastgesteld 
overeenkomstig de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid, transparantie
en duurzaamheid.

Or. en

Motivering

Om aan te sluiten bij de huidige EU-doelstellingen voor een volledig functionerende interne 
markt, is het cruciaal dat alle nieuwe voorschriften worden aangekondigd en grondig worden 
bestudeerd door alle belanghebbenden, om er zeker van te zijn dat ze gerechtvaardigd zijn en 
het vrije verkeer van goederen niet zullen hinderen.

Amendement 152
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te 
maken dat bepaalde vermeldingen via 
alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld. Raadpleging van de 
belanghebbenden moet tijdige en 

Schrappen
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doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

De goedkeuring van bepalingen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen en om 
mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld, is een ingrijpende wijziging van de
verordening en moet daarom niet onder de comitologieprocedure vallen, maar onder de 
medebeslissingsprocedure.

Amendement 153
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te 
maken dat bepaalde vermeldingen via 
alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld. Raadpleging van de 
belanghebbenden moet tijdige en 
doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De goedkeuring van bepalingen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen en om 
mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden 
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gesteld, is een ingrijpende wijziging van de verordening en moet daarom niet onder de 
comitologieprocedure vallen, maar onder de medebeslissingsprocedure.

Amendement 154
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te 
maken dat bepaalde vermeldingen via 
alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld. Raadpleging van de 
belanghebbenden moet tijdige en 
doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De goedkeuring van bepalingen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen en om 
mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld, is een ingrijpende wijziging van de verordening en moet daarom niet onder de 
comitologieprocedure vallen, maar onder de medebeslissingsprocedure.
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Amendement 155
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 
verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te 
maken dat bepaalde vermeldingen via 
alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld. Raadpleging van de 
belanghebbenden moet tijdige en 
doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De goedkeuring van bepalingen om de lijst van verplichte informatie te wijzigen en om 
mogelijk te maken dat bepaalde vermeldingen via alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld, is een ingrijpende wijziging van de verordening en moet daarom niet onder de 
comitologieprocedure vallen, maar onder de medebeslissingsprocedure.

Amendement 156
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om rekening te houden met 
veranderingen en ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie moeten 
bepalingen worden vastgesteld om de 
Commissie te machtigen om de lijst van 

Schrappen
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verplichte informatie te wijzigen door het 
toevoegen of verwijderen van 
vermeldingen en om het mogelijk te 
maken dat bepaalde vermeldingen via 
alternatieve middelen beschikbaar worden 
gesteld. Raadpleging van de 
belanghebbenden moet tijdige en 
doelgerichte wijzigingen van de 
voedselinformatievoorschriften 
vergemakkelijken.

Or. fr

Motivering

De comitologieprocedure kan alleen van toepassing zijn op afgeleide maatregelen; 
wijzigingen in de verplichte bepalingen moeten worden aangebracht volgens de 
medebeslissingsprocedure.

Amendement 157
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes.
Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van 
het etiket een belangrijk element is om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op 
het etiket vermelde informatie de 
doelgroep beïnvloedt en dat een kleine 
lettergrootte één van de belangrijkste 
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten met voedseletiketten is.

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes.
Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van 
het etiket een belangrijk element is om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op 
het etiket vermelde informatie de 
doelgroep beïnvloedt en dat elementen 
zoals grootte, lettertype, kleur en contrast 
als geheel in overweging moeten worden 
genomen om ervoor te zorgen dat de 
consument met voedseletiketten tevreden
is.

Or. en
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Motivering

De leesbaarheid van etiketten in voor de consument van doorslaggevend belang en moet ook 
in de nieuwe verordening een eis blijven. Bij de beoordeling van de duidelijkheid van een 
etiket moet er echter rekening worden gehouden met een aantal factoren en niet alleen met de 
lettergrootte.

Amendement 158
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voedseletiketten moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van beter 
doordachte voedsel- en voedingskeuzes.
Uit studies blijkt dat de leesbaarheid van 
het etiket een belangrijk element is om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat de op 
het etiket vermelde informatie de 
doelgroep beïnvloedt en dat een kleine 
lettergrootte één van de belangrijkste 
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten met voedseletiketten is.

(25) Voedseletiketten moeten precies,
duidelijk, makkelijk leesbaar en 
begrijpelijk zijn zodat zij de consumenten 
kunnen helpen bij het maken van bewuste
voedsel- en voedingskeuzes. Uit studies 
blijkt dat de leesbaarheid van het etiket een 
belangrijk element is om er zoveel 
mogelijk voor te zorgen dat de op het etiket 
vermelde informatie de doelgroep 
beïnvloedt en dat een kleine lettergrootte 
één van de belangrijkste oorzaken van de 
ontevredenheid van de consumenten met 
voedseletiketten is.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is bedoeld voor alle consumenten; bedoeling is de hele overweging 
consistent te maken en tegelijk de minimumcriteria voor etikettering aan te wijzen.
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Amendement 159
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Alcoholhoudende mengdranken (ook bekend onder de naam alcopops) hebben een aantal 
kenmerken die meer aandacht voor deze dranken in de wetgeving op consumenteninformatie 
verantwoorden; zij zijn bijzonder aantrekkelijk voor jongeren en kunnen zowel leiden tot meer 
drinken als tot een verlaging van de leeftijd waarop met drinken wordt begonnen. Zij bevatten 
kunstmatige, snoepjesachtige kleurstoffen en smaakstoffen (om de alcoholsmaak te 
camoufleren) en een hoger suikergehalte. Sommige bevatten ook oppeppende bestanddelen 
als cafeïne, ginseng, taurine of guarana.

Amendement 160
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

(27) Om de consumenten bij 
alcoholhoudende dranken te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, zullen 
de Commissie en de belanghebbenden 
onderzoek verrichten om vast te stellen 
welke informatie het nuttigst is voor de 
consumenten en hoe deze het effectiefst 
kan worden verstrekt.
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Or. de

Motivering

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Amendement 161
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken,
moeten alcoholhoudende mengdranken 
als dusdanig worden geëtiketteerd en moet 
op deze dranken informatie worden 
verstrekt over de ingrediënten die zij 
bevatten en het alcoholgehalte worden 
vermeld.

Or. fr

Motivering

Alcoholhoudende mengdranken moeten als dusdanig worden geëtiketteerd, d.w.z. dat 
duidelijk moet worden vermeld dat zij alcohol bevatten, met precisering van het soort van 
alcohol en het gehalte. De consumenten moeten over de specifieke kenmerken van 
alcoholhoudende mengdranken worden geïnformeerd, zodat zij naar behoren geïnformeerd 
zijn, ook in het kader van het beleid tegen alcohol en overmatig alcoholgebruik.
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Amendement 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet
op alle alcoholhoudende dranken, 
bijvoorbeeld wijn, bieren, gedistilleerde 
dranken en alcoholhoudende
mengdranken, informatie worden verstrekt 
over de ingrediënten die zij bevatten.

Or. en

Amendement 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten. 

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende dranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

Or. en

Motivering

Aangezien het doel van de verordening een goede gezondheid van de consument is, moet deze 
bepaling gelden voor alle alcoholhoudende dranken.
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Amendement 164
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende mengdranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

(27) Om de consumenten te voorzien van 
de voedselinformatie die zij nodig hebben 
om een doordachte keuze te maken, moet 
op alcoholhoudende dranken ook 
informatie worden verstrekt over de 
ingrediënten die zij bevatten.

Or. fi

Motivering

Het is belangrijk dat de consumenten ook worden geïnformeerd over de ingrediënten in 
alcoholhoudende dranken. Dit is met name het geval voor consumenten die bijvoorbeeld aan 
diabetes lijden.

Amendement 165
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke 
communautaire voorschriften betreffende 
de etikettering van wijn. In Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 
mei 1999 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt wordt een exhaustief stel 
technische normen vastgesteld die 
betrekking hebben op alle oenologische 
procedés, productiemethoden en wijzen 
van presentatie en etikettering van wijnen, 
zodat alle fasen in de keten worden 

Schrappen
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bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren 
worden geïnformeerd. Deze wetgeving 
beschrijft met name op precieze en 
exhaustieve wijze de stoffen die in het 
productieproces worden gebruikt, tezamen 
met de voorwaarden voor het gebruik 
daarvan via een positieve lijst van 
oenologische procedés en behandelingen; 
niet in deze lijst opgenomen procedés zijn 
verboden. Daarom moet wijn in dit 
stadium worden vrijgesteld van de 
verplichting om een lijst van ingrediënten 
te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, 
als omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag 
opstellen en kan, zo nodig, in de context 
van deze verordening specifieke 
voorschriften voorstellen.

Or. fi

Motivering

Het is belangrijk dat de consumenten ook worden geïnformeerd over de ingrediënten in 
alcoholhoudende dranken. Dit is met name het geval voor consumenten die bijvoorbeeld aan 
diabetes lijden.
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Amendement 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke 
communautaire voorschriften betreffende 
de etikettering van wijn. In Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 
17 mei 1999 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt wordt een exhaustief stel 
technische normen vastgesteld die 
betrekking hebben op alle oenologische 
procedés, productiemethoden en wijzen 
van presentatie en etikettering van wijnen, 
zodat alle fasen in de keten worden 
bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren 
worden geïnformeerd. Deze wetgeving 
beschrijft met name op precieze en 
exhaustieve wijze de stoffen die in het 
productieproces worden gebruikt, tezamen 
met de voorwaarden voor het gebruik 
daarvan via een positieve lijst van 
oenologische procedés en behandelingen; 
niet in deze lijst opgenomen procedés zijn 
verboden. Daarom moet wijn in dit 
stadium worden vrijgesteld van de 
verplichting om een lijst van ingrediënten 
te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, 
als omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 

Schrappen
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vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag 
opstellen en kan, zo nodig, in de context 
van deze verordening specifieke 
voorschriften voorstellen.

Or. en

Motivering

Aangezien deze verordening een hoog niveau van gezondheid van de consumenten beoogt, is 
het onbegrijpelijk waarom precies alcoholische dranken bevoordeeld zouden moeten worden 
en worden vrijgesteld van de etiketteringsverplichtingen.

Amendement 167
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke 
communautaire voorschriften betreffende 
de etikettering van wijn. In Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 
mei 1999 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt wordt een exhaustief stel 
technische normen vastgesteld die 
betrekking hebben op alle oenologische 
procedés, productiemethoden en wijzen 
van presentatie en etikettering van wijnen, 
zodat alle fasen in de keten worden 
bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren 
worden geïnformeerd. Deze wetgeving 
beschrijft met name op precieze en 

(28) Het is belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
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exhaustieve wijze de stoffen die in het 
productieproces worden gebruikt, tezamen 
met de voorwaarden voor het gebruik 
daarvan via een positieve lijst van 
oenologische procedés en behandelingen; 
niet in deze lijst opgenomen procedés zijn 
verboden. Daarom moet wijn in dit 
stadium worden vrijgesteld van de 
verplichting om een lijst van ingrediënten 
te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, 
als omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag 
opstellen en kan, zo nodig, in de context 
van deze verordening specifieke 
voorschriften voorstellen.

Or. en

Amendement 168
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 

(28) Er moet duidelijk worden vastgesteld 
welke informatie de consumenten nodig 
hebben wat alcoholhoudende dranken
betreft. Daarom zou het niet passend zijn 
als een aantal bepalingen van deze 
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van wijn. In Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, 
productiemethoden en wijzen van 
presentatie en etikettering van wijnen, 
zodat alle fasen in de keten worden 
bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren 
worden geïnformeerd. Deze wetgeving 
beschrijft met name op precieze en 
exhaustieve wijze de stoffen die in het 
productieproces worden gebruikt, tezamen 
met de voorwaarden voor het gebruik 
daarvan via een positieve lijst van 
oenologische procedés en behandelingen; 
niet in deze lijst opgenomen procedés zijn 
verboden. Daarom moet wijn in dit 
stadium worden vrijgesteld van de 
verplichting om een lijst van ingrediënten 
te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, 
als omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

verordening op alcoholhoudende dranken 
van toepassing waren. Er bestaan reeds 
specifieke communautaire voorschriften 
betreffende de etikettering van wijn: 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de 
Raad van 17 mei 1999 en Verordening 
(EG) nr. 1601/91. Hetzelfde geldt voor de 
etikettering van gedistilleerde dranken 
(Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad). Om te 
zorgen voor een consistente aanpak van de 
informatie over alcoholhoudende dranken
en coherentie met andere communautaire 
bepalingen, mogen voor alcoholhoudende 
dranken binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening geen 
etiketteringsvoorschriften gelden die 
betrekking hebben op ingrediënten of 
voedingswaarde. De Commissie zal echter 
vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een verslag opstellen en kan, 
zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

Or. de
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Motivering

Als een uitzondering geldt voor wijn en bier, maar niet voor andere alcoholhoudende 
dranken, kan geen harmonie in de sector worden bereikt. Bepaalde omschreven producten 
zouden worden bevoordeeld, terwijl andere zouden worden gediscrimineerd. De consumenten 
zouden worden misleid wat de relatieve samenstelling van de verschillende producten betreft. 
De uitzonderingsperiode is daarom nodig om de behoeften van de consumenten duidelijker te 
bepalen en voor een consistente aanpak te zorgen. 

Amendement 169
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 
en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen, zodat alle fasen in de keten 
worden bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden.
Daarom moet wijn in dit stadium worden 
vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken.
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, als 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr.
479/2008 van de Raad van 29 april 2008
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt, en 
Verordening (EG) nr. 1601/1991 van de 
Raad van 10 juni 1991 wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 
en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen en wijnproducten, zodat alle 
fasen in de keten worden bestreken en 
zodat de consumenten worden beschermd 
en naar behoren worden geïnformeerd.
Deze wetgeving beschrijft met name op 
precieze en exhaustieve wijze de stoffen 
die in het productieproces worden gebruikt, 
tezamen met de voorwaarden voor het 
gebruik daarvan via een positieve lijst van 
oenologische procedés en behandelingen;
niet in deze lijst opgenomen procedés zijn 
verboden. Daarom moet wijn in dit stadium 
worden vrijgesteld van de verplichting om 
een lijst van ingrediënten te vermelden en 
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omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

een voedingswaardedeclaratie te 
verstrekken. Wat betreft bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
nr. […] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

Or. en

Amendement 170
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt1 wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt. 
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt2 wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 

                                               
1 PB L 179 van 14.7.99, blz. 1.
2 PB L 179 van 14.7.99, blz. 1.
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en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen, zodat alle fasen in de keten 
worden bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden. 
Daarom moet wijn in dit stadium worden 
vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken. 
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, 
als omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag 
opstellen en kan, zo nodig, in de context 
van deze verordening specifieke 
voorschriften voorstellen.

en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen, zodat alle fasen in de keten 
worden bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden. 

Or. en

Motivering

Deze verordening moet ook van toepassing zijn op alcoholhoudende dranken.



PE416.699v02-00 26/122 AM\765208NL.doc

NL

Amendement 171
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 
en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen, zodat alle fasen in de keten 
worden bestreken en zodat de consumenten 
worden beschermd en naar behoren worden 
geïnformeerd. Deze wetgeving beschrijft 
met name op precieze en exhaustieve wijze 
de stoffen die in het productieproces 
worden gebruikt, tezamen met de 
voorwaarden voor het gebruik daarvan via 
een positieve lijst van oenologische 
procedés en behandelingen; niet in deze 
lijst opgenomen procedés zijn verboden.
Daarom moet wijn in dit stadium worden 
vrijgesteld van de verplichting om een lijst 
van ingrediënten te vermelden en een 
voedingswaardedeclaratie te verstrekken.
Wat betreft bier en gedistilleerde drank, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
betreffende de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over de andere 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
Er bestaan reeds specifieke communautaire 
voorschriften betreffende de etikettering 
van wijn. In Verordening (EG) nr.
479/2008 van de Raad van 29 april 2008
houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de wijnmarkt, en 
Verordening (EG) nr. 1601/1991 van de 
Raad van 10 juni 1991 wordt een 
exhaustief stel technische normen 
vastgesteld die betrekking hebben op alle 
oenologische procedés, productiemethoden 
en wijzen van presentatie en etikettering 
van wijnen en wijnproducten, zodat alle 
fasen in de keten worden bestreken en 
zodat de consumenten worden beschermd 
en naar behoren worden geïnformeerd.
Deze wetgeving beschrijft met name op 
precieze en exhaustieve wijze de stoffen 
die in het productieproces worden gebruikt, 
tezamen met de voorwaarden voor het 
gebruik daarvan via een positieve lijst van 
oenologische procedés en behandelingen;
niet in deze lijst opgenomen procedés zijn 
verboden. Daarom moet wijn in dit stadium 
worden vrijgesteld van de verplichting om 
een lijst van ingrediënten te vermelden en 
een voedingswaardedeclaratie te 
verstrekken. Wat betreft bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
nr. […] van het Europees Parlement en de 
Raad van […] betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1576/89 van de Raad, moeten dezelfde 
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nodige coherentie met de voor wijn 
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

vrijstellingen van toepassing zijn om te 
zorgen voor een consistente aanpak en de 
nodige coherentie met de voor wijn
vastgestelde voorwaarden. De Commissie 
zal echter vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening een verslag opstellen 
en kan, zo nodig, in de context van deze 
verordening specifieke voorschriften 
voorstellen.

Or. en

Motivering

De definitie van het toepassingsgebied van de vrijstellingen voor wijnen dient te worden 
gewijzigd om te waarborgen dat alle wijnbouwproducten als omschreven en geregeld bij 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad worden vrijgesteld van de verplichting om de 
ingrediënten te vermelden en de voedingswaarde te declareren. Wijnproducten worden 
gedefinieerd en geregeld in Verordening (EG) nr. 479/2008 van 29 april 2008 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en in Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de 
Raad van 10 juni 1991 betreffende gearomatiseerde wijnen en andere producten op basis van 
wijn.

Amendement 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist wanneer de
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In 
andere gevallen wordt de vermelding van 
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst overgelaten aan het oordeel van 
de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven. In alle gevallen 
moet het land van oorsprong of de plaats 

(29) Omwille van volledige transparantie 
en traceerbaarheid moet op de meest 
passende wijze het land van oorsprong van 
de in het product gebruikte 
landbouwgrondstof worden vermeld. In 
alle gevallen moet het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst worden vermeld 
op een wijze die de consument niet 
misleidt en op grond van duidelijk 
omschreven criteria, zodat voor het gehele 
bedrijfsleven dezelfde voorwaarden gelden 
en de consumenten de informatie over het 
land van oorsprong of de plaats van 
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van herkomst worden vermeld op een 
wijze die de consument niet misleidt en op 
grond van duidelijk omschreven criteria, 
zodat voor het gehele bedrijfsleven 
dezelfde voorwaarden gelden en de 
consumenten de informatie over het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
van een levensmiddel beter begrijpen.
Dergelijke criteria mogen echter niet 
gelden voor de aanduidingen in verband 
met de naam en het adres van de exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf.

herkomst van een levensmiddel beter 
begrijpen. Dergelijke criteria mogen echter 
niet gelden voor de aanduidingen in 
verband met de naam en het adres van de 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

Or. en

Motivering

De definitie van "land van oorsprong" moet worden toegevoegd om een onderscheid te 
kunnen maken met de "plaats van herkomst".

Amendement 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist wanneer de 
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In andere 
gevallen wordt de vermelding van het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
overgelaten aan het oordeel van de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven. 
In alle gevallen moet het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst 
worden vermeld op een wijze die de 
consument niet misleidt en op grond van 
duidelijk omschreven criteria, zodat voor 
het gehele bedrijfsleven dezelfde 

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist voor uit één 
ingrediënt bestaande levensmiddelen en 
voor het significante ingrediënt en het 
(de) kenmerkende ingrediënt(en) in uit 
meer ingrediënten bestaande producten; 
ook wanneer de afwezigheid daarvan de 
consumenten zou kunnen misleiden wat het
werkelijke land van oorsprong of de 
werkelijke plaats van herkomst van dat 
product betreft. In andere gevallen wordt 
de vermelding van het land van oorsprong 
of de plaats van herkomst overgelaten aan 
het oordeel van de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven. In alle gevallen 
moet het land van oorsprong of de plaats 
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voorwaarden gelden en de consumenten de 
informatie over het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van een 
levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke 
criteria mogen echter niet gelden voor de 
aanduidingen in verband met de naam en 
het adres van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf.

van herkomst worden vermeld op een 
wijze die de consument niet misleidt en op 
grond van duidelijk omschreven criteria, 
zodat voor het gehele bedrijfsleven 
dezelfde voorwaarden gelden en de 
consumenten de informatie over het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
van een levensmiddel beter begrijpen. 
Dergelijke criteria mogen echter niet 
gelden voor de aanduidingen in verband 
met de naam en het adres van de exploitant 
van een levensmiddelenbedrijf.

Or. en

Motivering

Het land van oorsprong/de plaats van herkomst is voor de meeste consumenten zeer 
waardevolle informatie. Deze moet daarom verplicht worden verstrekt voor uit één ingrediënt 
bestaande levensmiddelen en voor het significante ingrediënt en het (de) kenmerkende 
ingrediënt(en) in uit meer ingrediënten bestaande voedingsproducten.

Amendement 174
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is vereist wanneer de 
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In andere 
gevallen wordt de vermelding van het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
overgelaten aan het oordeel van de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven. 
In alle gevallen moet het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst 
worden vermeld op een wijze die de 
consument niet misleidt en op grond van 

(29) De vermelding van het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst van 
een levensmiddel is verplicht wanneer de 
afwezigheid daarvan de consumenten zou 
kunnen misleiden wat het werkelijke land 
van oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van dat product betreft. In andere 
gevallen wordt de vermelding van het land 
van oorsprong of de plaats van herkomst 
overgelaten aan het oordeel van de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven. 
In alle gevallen moet het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst 
worden vermeld op een wijze die de 
consument niet misleidt en op grond van 
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duidelijk omschreven criteria, zodat voor 
het gehele bedrijfsleven dezelfde
voorwaarden gelden en de consumenten de 
informatie over het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van een 
levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke 
criteria mogen echter niet gelden voor de 
aanduidingen in verband met de naam en 
het adres van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf.

duidelijk omschreven criteria, zodat voor 
het gehele bedrijfsleven dezelfde 
voorwaarden gelden en de consumenten de 
informatie over het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van een 
levensmiddel beter begrijpen. Dergelijke 
criteria mogen echter niet gelden voor de 
aanduidingen in verband met de naam en 
het adres van de exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf.

Or. en

Amendement 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De niet-preferentiële regels van 
oorsprong van de Europese Gemeenschap 
zijn vastgesteld in Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek en de 
uitvoeringsbepalingen in Verordening 
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 
2 juli 1993 houdende vaststelling van 
enkele bepalingen ter uitvoering van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek. De bepaling van het land 
van oorsprong moet zijn gebaseerd op deze 
voorschriften, die bij de handelaren en de 
overheidsinstanties goed bekend zijn en de 
toepassing zullen vergemakkelijken. 

(31) De niet-preferentiële regels van 
oorsprong van de Europese Gemeenschap 
zijn vastgesteld in Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek en de 
uitvoeringsbepalingen in Verordening 
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 
2 juli 1993 houdende vaststelling van 
enkele bepalingen ter uitvoering van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek. De bepaling van het land 
van oorsprong moet zijn gebaseerd op deze 
voorschriften, die bij de handelaren en de 
overheidsinstanties goed bekend zijn en de 
toepassing zullen vergemakkelijken. Voor 
vlees en levensmiddelen die vlees 
bevatten, gelden meer gedifferentieerde 
regels, rekening houdend met de plaats 
van geboorte, opfokken en slachting.

Or. en
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Motivering

Voor vlees is het niet passend maar één plaats van oorsprong op te geven, als de plaatsen van 
geboorte, opfokken en slachting verschillend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de plaatsen 
waar dieren zijn geboren, opgefokt en geslacht van groot belang zijn voor consumenten.

Amendement 176
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Het is nodig te zorgen voor 
interpretatie van de nutriënteninformatie 
op de voorzijde van de verpakking.

Or. en

Amendement 177
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de nutriënteninhoud van 
met name alcoholhoudende mengdranken 
wordt verstrekt.

(34) Consumenten moeten zich bewust
zijn van de potentiële bijdrage van 
alcoholhoudende dranken aan hun totale 
voeding. Daarom wordt de Commissie en 
de andere betrokken partijen verzocht om 
tijdens de uitzonderingsperiode onderzoek 
te verrichten om vast te stellen welke 
informatie het nuttigst is voor de 
consumenten en hoe deze het effectiefst 
kan worden verstrekt.

Or. de
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Motivering

De nutriënten- en ingrediëntenetikettering van alcoholhoudende dranken moet verder worden 
herzien. De Commissie moet uniforme voorstellen indienen die op gelijke wijze van 
toepassing zijn voor alle alcoholhoudende dranken.

Amendement 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de nutriënteninhoud van 
met name alcoholhoudende mengdranken
wordt verstrekt.

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de energie- en 
koolhydrateninhoud van alle
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de nutriënteninhoud van 
met name alcoholhoudende mengdranken
wordt verstrekt.

(34) Over het algemeen zijn de 
consumenten zich niet bewust van de 
potentiële bijdrage van alcoholhoudende 
dranken aan hun totale voeding. Daarom is 
het dienstig dat ervoor wordt gezorgd dat 
informatie over de nutriënteninhoud van 
alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.

Or. en
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Motivering

Aangezien het doel van de verordening een goede gezondheid van de consument is, moet deze 
bepaling gelden voor alle alcoholhoudende dranken.

Amendement 180
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten
vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of 
op de voorkant van de verpakking
aangebrachte informatie nuttig is bij het 
nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te 
zorgen dat de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie in het 
hoofdgezichtsveld van het etiket worden 
aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten
informatie willen over vier belangrijke 
nutriënten in het hoofdgezichtsveld of op 
de voorkant van de verpakking, omdat zij 
deze informatie nuttig vinden bij het 
nemen van koopbeslissingen. Daarom 
moet deze beperkte hoeveelheid 
voedingswaarde-informatie verplicht zijn 
op de voorkant van de verpakking en 
vergezeld gaan van een verplichte 
volledigere voedingswaardedeclaratie op 
de achterkant van de verpakking. 
Bovendien moet de consumenten op de
achterkant van de verpakking in een 
afzonderlijke declaratie duidelijk worden 
gemaakt of de voedingsmiddelen 
genetisch gemodificeerde organismen 
bevatten en/of zijn geproduceerd met 
behulp van nanotechnologie.

Or. en

Motivering

Uit onderzoek is gebleken dat de consumenten verplichte informatie willen over een beperkt 
aantal nutriënten op de voorkant van de verpakking om hen bij hun koopbeslissingen te 
helpen. De meerderheid van de consumenten wil dat deze beperkte informatie wordt 
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aangevuld met een verplichte gedetailleerdere voedingswaardedeclaratie op de achterkant 
van de verpakking.

Amendement 181
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten 
vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of 
op de voorkant van de verpakking 
aangebrachte informatie nuttig is bij het 
nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te 
zorgen dat de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie in het 
hoofdgezichtsveld van het etiket worden
aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek in sommige lidstaten is 
gebleken dat de consumenten vinden dat de 
in het hoofdgezichtsveld of op de voorkant 
van de verpakking aangebrachte informatie
over de belangrijkste 
nutriënten/ingrediënten nuttig is bij het 
nemen van koopbeslissingen. Zo kunnen
de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
lezen, aangezien dergelijke informatie in 
het hoofdgezichtsveld van het etiket wordt
aangebracht. Om ervoor te zorgen dat de 
consumenten bij de aankoop van het 
voedingsmiddel in kwestie een voldoende 
doordachte keuze kunnen maken, moet 
een goed zichtbare, leesbare, duidelijke en 
begrijpelijke vermelding onder de 
essentiële informatie op de voorkant van 
de verpakking verwijzen naar de 
voedingswaardedeclaratie op de 
achterkant van de verpakking.

Or. fr

Motivering

Informatie op de voorkant van de verpakking is niet voldoende opdat de consument een 
voldoende doordachte keuze kan maken. Er moet verwezen worden naar de 
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voedingswaardedeclaratie, waarin andere verplichte informatie staat. Met dit amendement 
wordt de oorspronkelijke formulering minder dubbelzinnig gemaakt.

Amendement 182
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten
vinden dat de in het hoofdgezichtsveld of 
op de voorkant van de verpakking
aangebrachte informatie nuttig is bij het 
nemen van koopbeslissingen. Om ervoor te 
zorgen dat de consumenten de essentiële 
voedingswaarde-informatie gemakkelijk 
kunnen lezen wanneer zij levensmiddelen 
kopen, moet dergelijke informatie in het 
hoofdgezichtsveld van het etiket worden 
aangebracht.

(37) Om de gemiddelde consument aan te 
spreken en het informatieve doel te dienen 
waarvoor zij wordt ingevoerd en gezien het 
huidige niveau van de kennis over voeding 
moet de verstrekte informatie eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat de consumenten
informatie willen over vier belangrijke 
nutriënten in het hoofdgezichtsveld of op 
de voorkant van de verpakking, omdat zij 
deze informatie nuttig vinden bij het 
nemen van koopbeslissingen. Daarom 
moet deze beperkte hoeveelheid 
voedingswaarde-informatie verplicht zijn 
op de voorkant van de verpakking en 
vergezeld gaan van een verplichte 
volledigere voedingswaardedeclaratie op 
de achterkant van de verpakking.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.
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Amendement 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. Er zijn echter geen
gegevens in de gehele Gemeenschap 
beschikbaar over de wijze waarop de 
gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt. Daarom is het dienstig dat de 
ontwikkeling van verschillende regelingen 
wordt toegestaan en dat verder onderzoek 
naar de begrijpelijkheid van de informatie 
voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat regelingen met een 
interpreterend element de consumenten 
bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen 
bij het snel maken van goed doordachte 
keuzes. Uit de beschikbare gegevens blijkt 
dat een vereenvoudigd 
etiketteringssysteem met kleurencodes 
voor een gemakkelijkere en snellere 
interpretatie van de voedingswaarde-
informatie de beste optie is en de optie die 
de consumenten verkiezen.

Or. en

Motivering

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de consumenten verkiezen dat de voedingswaarde-
informatie op de voorkant van de verpakking wordt uitgedrukt met gebruikmaking van een 
interpreterend element, namelijk kleurencodes, omdat dit hen helpt snel en gemakkelijk 
doordachte keuzes met betrekking tot voedingsmiddelen te nemen.
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Amendement 184
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. Er zijn echter geen
gegevens in de gehele Gemeenschap
beschikbaar over de wijze waarop de 
gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt. Daarom is het dienstig dat de 
ontwikkeling van verschillende regelingen 
wordt toegestaan en dat verder onderzoek 
naar de begrijpelijkheid van de informatie 
voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. De verzameling en 
analyse van gegevens in de gehele 
Gemeenschap over de wijze waarop de 
gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt, is nog aan de gang.  Steeds meer 
gegevens wijzen er evenwel op dat een 
vereenvoudigd etiketteringssysteem met 
kleurencodes voor een gemakkelijkere en 
snellere interpretatie van de
voedingswaarde-informatie de beste optie 
is en de optie die de consumenten 
verkiezen.

Or. en

Amendement 185
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het 
gebied van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat regelingen met een 
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consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. Er zijn echter geen
gegevens in de gehele Gemeenschap 
beschikbaar over de wijze waarop de 
gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt. Daarom is het dienstig dat de 
ontwikkeling van verschillende regelingen 
wordt toegestaan en dat verder onderzoek 
naar de begrijpelijkheid van de informatie 
voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

interpreterend element de consumenten 
bevallen, aangezien zij hen kunnen helpen 
bij het snel maken van goed doordachte 
keuzes. Uit de beschikbare gegevens blijkt 
dat een vereenvoudigd 
etiketteringssysteem met kleurencodes 
voor een gemakkelijkere en snellere 
interpretatie van de voedingswaarde-
informatie de beste optie is en de optie die 
de consumenten verkiezen.

Or. en

Motivering

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de consumenten verkiezen dat de voedingswaarde-
informatie op de voorkant van de verpakking wordt uitgedrukt met gebruikmaking van een 
interpreterend element, namelijk kleurencodes, omdat dit hen helpt snel en gemakkelijk 
doordachte keuzes met betrekking tot voedingsmiddelen te maken.

Amendement 186
Nicodim Bulzesc

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. Er zijn echter geen
gegevens in de gehele Gemeenschap
beschikbaar over de wijze waarop de 

(38) Recente ontwikkelingen op het gebied 
van de uitdrukking van de 
voedingswaardedeclaratie, anders dan per 
100g/100ml/portie, door sommige lidstaten 
en organisaties in de levensmiddelensector 
suggereren dat dergelijke regelingen de 
consumenten bevallen, aangezien zij hen 
kunnen helpen bij het snel maken van goed 
doordachte keuzes. De verzameling en 
analyse van gegevens in de gehele 
Gemeenschap over de wijze waarop de 
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gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt. Daarom is het dienstig dat de 
ontwikkeling van verschillende regelingen 
wordt toegestaan en dat verder onderzoek 
naar de begrijpelijkheid van de informatie 
voor de consument in verschillende 
lidstaten mogelijk wordt gemaakt, zodat, 
zo nodig, geharmoniseerde regelingen 
kunnen worden ingevoerd.

gemiddelde consument de alternatieve 
uitdrukking van de informatie begrijpt en 
gebruikt, is nog aan de gang.  Steeds meer 
gegevens wijzen er evenwel op dat een 
vereenvoudigd etiketteringssysteem met 
kleurencodes voor een gemakkelijkere en 
snellere interpretatie van de
voedingswaarde-informatie de beste optie 
is en de optie die de consumenten 
verkiezen.

Or. en

Motivering

Neerslag van het onderzoek waaruit blijkt dat de consumenten op de voorkant van de 
verpakking beperkte voedingswaarde-informatie met een interpreterend element willen. Zij 
verkiezen de kleuren rood, oranje en groen om aan te geven of een voedingsmiddel een hoog, 
gemiddeld of laag gehalte van de nutriënten in kwestie bevat. De definitie van de 
referentiewaarden voor hoog, gemiddeld en laag moet worden vastgesteld via een 
onafhankelijk wetenschappelijk advies van de EFSA.

Amendement 187
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
het onderzoek naar het begrip dat de 
consumenten in de lidstaten van de 
diverse regelingen en bepalingen 
betreffende voedselinformatie hebben; 
indien nodig dient zij een 
wetgevingsvoorstel voor een beter kader 
voor de diverse informatieregelingen en -
bepalingen in.

Or. fr
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Motivering

Aangezien met dit voorstel specifieke informatieregelingen in de lidstaten mogelijk zijn, is het 
wenselijk dat de Commissie binnen een vastgestelde termijn verslag bij het Europees 
Parlement en de Raad uitbrengt en indien nodig een herziening van deze wetgeving voorstelt, 
om de verschillende systemen onder te brengen binnen één kader.

Amendement 188
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De declaratie in het hoofdgezichtsveld 
van de hoeveelheden voedingselementen 
en vergelijkende indicatoren in een 
gemakkelijk erkenbare vorm om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

(39) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld van de hoeveelheden 
voedingselementen en vergelijkende 
indicatoren in een gemakkelijk herkenbare
vorm en op een prominente plaats om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

Or. en

Amendement 189
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De declaratie in het hoofdgezichtsveld 
van de hoeveelheden voedingselementen 
en vergelijkende indicatoren in een
gemakkelijk erkenbare vorm om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 

(39) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld van de hoeveelheden 
voedingselementen en vergelijkende 
indicatoren in een gemakkelijk herkenbare
vorm en op een prominente plaats om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
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beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

Or. en

Amendement 190
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De declaratie in het hoofdgezichtsveld 
van de hoeveelheden voedingselementen 
en vergelijkende indicatoren in een 
gemakkelijk erkenbare vorm om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

(39) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld van de hoeveelheden 
voedingselementen en vergelijkende 
indicatoren in een gemakkelijk herkenbare
vorm en op een prominente plaats om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

Or. en

Amendement 191
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De declaratie in het hoofdgezichtsveld 
van de hoeveelheden voedingselementen 
en vergelijkende indicatoren in een 
gemakkelijk erkenbare vorm om een 
beoordeling van de voedingseigenschappen 
van een levensmiddel mogelijk te maken, 
moet in haar geheel als een deel van de 
voedingswaardedeclaratie worden

(39) De voedingswaardedeclaratie in het 
hoofdgezichtsveld van de hoeveelheden 
voedingselementen en vergelijkende 
indicatoren in een gemakkelijk erkenbare 
vorm om een beoordeling van de 
voedingseigenschappen van een 
levensmiddel mogelijk te maken, moet in 
haar geheel als een deel van de 



PE416.699v02-00 42/122 AM\765208NL.doc

NL

beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

voedingswaardedeclaratie worden 
beschouwd en mag niet worden behandeld 
als een groep van afzonderlijke claims.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 192
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen in 
verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument worden 
verstrekt.

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen en 
voorverpakte levensmiddelen en 
maaltijden die door de plaatselijke 
detailhandel of grootcateraars worden 
geproduceerd en rechtstreeks aan de 
eindconsument worden geleverd, vast te 
stellen, als deze levensmiddelen en 
maaltijden op niet-gestandaardiseerde 
wijze worden geproduceerd en de 
ingrediënten en recepten veelvuldig 
kunnen veranderen. Hoewel in dergelijke 
gevallen de vraag van de consument om 
andere informatie beperkt is, wordt 
informatie over potentiële allergenen als 
zeer belangrijk beschouwd. Uit 
beschikbare gegevens blijkt dat de meeste 
voorvallen in verband met 
voedselallergieën terug te voeren zijn op 
niet-voorverpakte levensmiddelen. Daarom 
moet dergelijke informatie altijd aan de 
consument worden verstrekt.
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Or. en

Motivering

Door kleine ondernemingen of grote cateraars geproduceerde voorverpakte levensmiddelen 
of maaltijden worden op niet-gestandaardiseerde wijze toebereid, waarbij de ingrediënten en 
de recepten vaak, soms van dag tot dag, wisselen. Voor deze soorten voedsel kan daarom 
geen nauwkeurige voedingswaardedeclaratie worden opgesteld. De taak zou voor deze 
bedrijven voorts te veel tijd vergen en te kostbaar zijn. Het is derhalve van belang dat deze 
soorten levensmiddelen worden vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie, hetzij 
in het algemeen, hetzij door de lidstaten het recht te geven voor deze categorieën regels vast 
te leggen, zoals voor niet-voorverpakte levensmiddelen reeds is toegestaan.

Amendement 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen. Hoewel in dergelijke gevallen de 
vraag van de consument om andere 
informatie beperkt is, wordt informatie 
over potentiële allergenen als zeer 
belangrijk beschouwd. Uit beschikbare 
gegevens blijkt dat de meeste voorvallen 
in verband met voedselallergieën terug te 
voeren zijn op niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Daarom moet dergelijke 
informatie altijd aan de consument 
worden verstrekt.

(41) De lidstaten moeten het recht 
behouden om afhankelijk van de 
plaatselijke praktische voorwaarden en 
omstandigheden voorschriften voor het 
verstrekken van informatie over niet-
voorverpakte levensmiddelen vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten het recht behouden om te bepalen welke bijzonderheden verplicht zijn als 
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het gaat om niet-voorverpakte levensmiddelen. Aangezien dit geen gevolgen heeft voor de 
interne markt, dient de huidige regeling voor niet-voorverpakte levensmiddelen ongewijzigd 
te blijven.

Amendement 194
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De lidstaten mogen geen andere 
bepalingen goedkeuren dan die welke door 
deze verordening worden vastgesteld op 
het gebied dat zij harmoniseert, tenzij 
specifiek anders aangegeven in deze 
verordening.

(42) De lidstaten mogen geen andere 
bepalingen goedkeuren dan die welke door 
deze verordening worden vastgesteld op 
het gebied dat zij harmoniseert, tenzij 
specifiek anders aangegeven in deze 
verordening. Daar nationale 
etiketteringseisen echter aanleiding 
kunnen zijn tot belemmering van het vrije 
verkeer op de interne markt, moeten de 
lidstaten aantonen waarom dergelijke 
maatregelen noodzakelijk zijn en de 
maatregelen uiteen zetten die zij zullen 
nemen om ervoor te zorgen dat de 
methode wordt toegepast die de handel het 
minst beperkt.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste redenen voor het huidig voorstel is vereenvoudiging van de regels 
om te zorgen dat de interne markt goed functioneert. Aangezien nationale regels meer kosten 
met zich mee brengen voor de branche en het vrije verkeer van goederen compliceren, moet 
worden geëist dat de lidstaten aantonen waarom de invoering ervan gerechtvaardigd is en 
hoe de werking ervan verenigbaar is met het vrije verkeer van goederen.
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Amendement 195
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Het moet mogelijk zijn in het 
kader van een nationale regeling met niet-
bindende regels grafische vormen of 
symbolen voor de presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie te gebruiken, 
op voorwaarde dat de consumenten er niet 
door worden misleid en bewezen is dat de 
gemiddelde consument de presentatievorm 
begrijpt.

Or. sv

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaten de mogelijkheid krijgen productinformatie die bewezen heeft 
uit consumentenoogpunt goed te werken (bijvoorbeeld het Zweedse etiketteringsysteem met 
het sleutelgat), te blijven gebruiken.

Amendement 196
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om de belanghebbende partijen, 
vooral kleine en middelgrote bedrijven, in 
staat te stellen om voedingswaarde-
informatie op hun producten aan te 
brengen, moet de toepassing van de 
maatregelen om de vermelding van 
voedingswaarde-informatie verplicht te 
stellen via uitgebreide overgangsperioden 
geleidelijk worden ingevoerd, waarbij
voor microbedrijven nog in een 
bijkomende overgangsperiode moet 

(49) Om overbelasting, vooral van kleine 
en middelgrote bedrijven in de traditionele 
voedingsproductiesector en de 
kleinhandel in voeding, inclusief 
grootcateraars, en van rechtstreekse 
verkopers van uit de landbouw afkomstige 
levensmiddelen, te voorkomen mogen de
producten van deze bedrijven en verkopers 
niet onder de etiketteringsvoorschriften
voor voedingsmiddelen vallen.



PE416.699v02-00 46/122 AM\765208NL.doc

NL

worden voorzien.

Or. de

Motivering

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Amendement 197
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om de belanghebbende partijen, 
vooral kleine en middelgrote bedrijven, in 
staat te stellen om voedingswaarde-
informatie op hun producten aan te 
brengen, moet de toepassing van de
maatregelen om de vermelding van 
voedingswaarde-informatie verplicht te 
stellen via uitgebreide overgangsperioden 
geleidelijk worden ingevoerd, waarbij 
voor microbedrijven nog in een 
bijkomende overgangsperiode moet 
worden voorzien.

(49) Om een onredelijke belasting en 
bureaucratie voor kleine en middelgrote 
bedrijven, inclusief alle grootcateraars 
(bijvoorbeeld restaurants,
personeelskantines, scholen, 
kinderdagverblijven en ziekenhuizen) te 
voorkomen, moet voor de producten van
deze bedrijven een vrijstelling gelden van
de vereiste een voedingswaardedeclaratie 
te verstrekken.

Or. sv

Motivering

De administratieve belasting die het gevolg kan zijn, als bedrijven die door hun aard 
rechtstreeks contact hebben met de uiteindelijke consument, niet worden vrijgesteld van de 
vereiste en voedingswaardedeclaratie te verstrekken, is niet redelijk. Doordat de 
voedingswaarde bij deze activiteiten bijna altijd varieert van dag tot dag– afhankelijk van de 
grondstoffen die de ondernemer gebruikt – is de vereiste onredelijk.
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Amendement 198
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Natuurlijk kunnen ook producten 
van de traditionele 
voedingsproductiesector en verse 
producten van de kleinhandel in voeding 
die rechtstreeks op de plaats van verkoop 
worden geproduceerd, stoffen bevatten die 
bij gevoelige personen allergische of 
intolerantiereacties veroorzaken. 
Aangezien evenwel precies niet-
voorverpakte producten in rechtstreeks 
contact met de klant worden verkocht, 
moet de desbetreffende informatie 
bijvoorbeeld worden verstrekt via het 
verkoopsgesprek of via een duidelijk 
zichtbaar bord in de verkoopszone dan 
wel via informatiemateriaal dat is 
uitgestald.

Or. de

Motivering

Voor niet-voorverpakte goederen zou het zo goed als onmogelijk zijn voor alle producten 
gedetailleerde allergie-informatie te verstrekken en dit zou met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen een aanzienlijk concurrentienadeel opleveren en de kosten van 
deze ondernemingen doen oplopen. Bovendien kan kruiscontaminatie niet worden uitgesloten 
op plaatsen waar de voor verwerking beschikbare ruimte beperkt is. 
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Amendement 199
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening stelt de algemene 
beginselen, voorschriften en 
verantwoordelijkheden in verband met 
voedselinformatie, en met name 
voedseletikettering, vast. Zij stelt de 
middelen voor de waarborging van het 
recht van de consumenten op informatie 
en de procedures voor de verstrekking van 
voedselinformatie vast, rekening houdend 
met de noodzaak om voldoende 
flexibiliteit te bieden om te kunnen 
reageren op toekomstige ontwikkelingen 
en nieuwe informatievereisten.

Schrappen

Or. de

Motivering

In artikel 1, lid 2, wordt een doelstelling bepaald, zonder dat duidelijke regels worden 
vastgesteld. Het moet daarom uit het bepalende gedeelte van de verordening worden 
geschrapt, om wetgevingstechnische redenen; als het überhaupt moet worden opgenomen, 
moet het worden omgevormd tot overweging.

Amendement 200
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 
van voedselinformatie aan de consumenten 
betreffen.

(3) Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar het 
gaat om de verstrekking van 
voedselinformatie aan de consumenten.
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Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Zij is van toepassing op alle voorverpakte 
levensmiddelen die voor afgifte aan de 
eindverbuiker bestemd zijn, alsmede voor 
levensmiddelen die voor levering aan 
grootcateraars bestemd zijn.

Zij is niet van toepassing op 
levensmiddelen die rechtstreeks op de 
plaats van verkoop vóór de afgifte aan de 
eindverbuiker worden verpakt.
Cateringdiensten die worden geleverd 
door transportbedrijven, mogen alleen 
onder deze verordening vallen, als zij 
worden geleverd op routes tussen twee 
punten op het communautaire 
grondgebied.

Or. de

Motivering

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

Amendement 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 



PE416.699v02-00 50/122 AM\765208NL.doc

NL

van voedselinformatie aan de consumenten 
betreffen.

van voedselinformatie aan de consumenten 
betreffen.

Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Ondernemingen met minder dan tien 
werknemers en een jaaromzet of een 
balanstotaal van minder dan EUR 
2 miljoen vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening.

Or. en

Motivering

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million
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Amendement 202
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 
van voedselinformatie aan de
consumenten betreffen.

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 
van voedselinformatie aan de
eindconsumenten betreffen.

Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Om het toepassingsgebied van de verordening te verduidelijken en informatie die alleen 
nuttig is voor "business to business" en niet voor de eindconsument, uit te sluiten.

Amendement 203
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 
van voedselinformatie aan de
consumenten betreffen.

3. Deze verordening is van toepassing op 
alle stadia van de voedselketen waar de 
activiteiten van de 
levensmiddelenbedrijven de verstrekking 
van voedselinformatie aan de
eindconsumenten betreffen.

Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 

Zij is van toepassing op alle voor de 
eindverbruiker bestemde levensmiddelen, 
inclusief door grootcateraars geleverde 
levensmiddelen en voor levering aan 
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grootcateraars bestemde levensmiddelen. grootcateraars bestemde levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het toepassingsgebied van de verordening en uitsluiting van in het kader 
van de tussen ondernemingen onderling verstrekte gegevens die voor de eindconsument 
zinloos zijn.

Amendement 204
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de etiketteringsvoorschriften 
die zijn vastgesteld in specifieke 
communautaire wetgeving voor bijzondere 
levensmiddelen.

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de etiketteringsvoorschriften 
die zijn vastgesteld in specifieke 
communautaire wetgeving voor bijzondere 
levensmiddelen.

Uiterlijk op publiceert de Commissie een 
volledige en bijgewerkte lijst van 
etiketteringseisen waarin wordt voorzien 
door specifieke Gemeenschapswetgeving 
die geldt voor bepaalde levensmiddelen. 
Uiterlijk op [18 maanden] dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de mate 
waarin die specifieke etiketteringseisen 
voldoen aan onderhavige verordening. Zo 
nodig voegt de Commissie een 
desbetreffend voorstel bij het verslag.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging is een van de hoofddoelen van dit voorstel.

Te veel sectorspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen bevatten 
etiketteringsbepalingen.
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Deze moeten allemaal worden verzameld, hun logische aansluiting op algemene beginselen 
moet worden onderzocht en dit enorme aantal eisen moet gemakkelijk toegankelijk worden 
gemaakt voor alle exploitanten en belanghebbenden in de voedselketen, rekening houdend 
met eventueel gebrek aan samenhang met de algemene voorschiften.

Amendement 205
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de etiketteringsvoorschriften 
die zijn vastgesteld in specifieke 
communautaire wetgeving voor bijzondere 
levensmiddelen.

(4) Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de etiketteringsvoorschriften 
die zijn vastgesteld in specifieke 
communautaire wetgeving voor bijzondere 
levensmiddelen. Uiterlijk op [datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
publiceert de Commissie een lijst van alle 
etiketteringsvoorschriften die in specifieke 
communautaire wetgeving voor 
bijzondere levensmiddelen zijn vastgesteld 
en biedt zij inzage in deze lijst via internet.

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 206
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening is van toepassing
onverminderd de 
etiketteringsvoorschriften die zijn 
vastgesteld in specifieke communautaire 
wetgeving voor bijzondere

4. Deze verordening is niet van toepassing
op activiteiten als het occasioneel 
behandelen, serveren en verkopen van
levensmiddelen door privépersonen tijdens 
evenementen als charitatieve activiteiten, 
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levensmiddelen. buurtfeesten en vergaderingen.

Or. en

Motivering

Om de wetgeving aan te passen aan de inhoud van overweging 15 betreffende de uitsluiting 
van charitatieve activiteiten en eenmalige evenementen.

Amendement 207
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "voedselinformatie": informatie over een 
levensmiddel, die ter beschikking van de 
eindverbruiker wordt gesteld door middel 
van een etiket, ander begeleidend 
materiaal of andere middelen, waaronder 
moderne technologie-instrumenten of 
mondelinge communicatie. Zij bestrijkt 
geen commerciële communicatie als 
omschreven in Richtlijn 2000/31/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt;

a) "voedselinformatie": informatie over een 
levensmiddel, die door de uitbater van een 
levensmiddelenbedrijf ter beschikking van 
de eindverbruiker wordt gesteld door 
middel van een etiket of andere middelen
van commerciële communicatie, 
waaronder advertenties en marketing, die 
rechtstreeks verband houden met reclame 
voor, verkoop en levering van een product 
aan consumenten, o.m. moderne
technologie. Zij bestrijkt geen 
commerciële communicatie als 
omschreven in Richtlijn 2000/31/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt;

Or. en

Motivering

Voorgestelde definitie is te algemeen daar zij eveneens zou gelden voor niet-commerciële 
communicatie. De formulering moet worden aangepast aan artikel 3, lid 3, van Verordening 
178/2002 en artikel 2, onder d), van Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke 
handelspraktijken, ten einde ervoor te zorgen dat het toepassingsgebied van de definitie 
beperkt blijft tot exploitanten van voedingsbedrijven en commerciële mededelingen aan de 
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eindconsument.

Amendement 208
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "voedselinformatiewetgeving": de 
communautaire bepalingen over 
voedselinformatie, met name etikettering, 
waaronder voorschriften van algemene 
aard die van toepassing zijn op alle 
levensmiddelen of nader gespecificeerde 
levensmiddelen en voorschriften die 
alleen op specifieke levensmiddelen van 
toepassing zijn;

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze bepaling is overbodig. De betekenis van voedselinformatiewetgeving is duidelijk door de 
inhoud van de desbetreffende bepalingen. Artikel 2, lid 2, letter b), dient daarom te worden 
geschrapt.

Amendement 209
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "verplichte voedselinformatie": de 
gegevens die uit hoofde van de 
communautaire wetgeving aan de 
eindverbruiker moeten worden verstrekt;

Schrappen

Or. de
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Motivering

Deze bepaling is overbodig. De definitie geeft alleen aan dat verplichte voedselinformatie 
informatie is die bij wet is vastgelegd (een pleonasme). Artikel 2, lid 2, letter c), dient 
derhalve te worden geschrapt.

Amendement 210
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en 
grootcateraars te worden aangeboden en 
bestaat uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 
het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast;

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en 
grootcateraars te worden aangeboden en 
bestaat uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 
het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast, met uitzondering van 
levensmiddelen die worden voorverpakt 
op de plaats van verkoop vóór 
rechtstreekse verkoop aan de consument;

Or. fr

Motivering

Deze verduidelijking is nodig door de invoeging van de definitie van niet-voorverpakte 
levensmiddelen.
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Amendement 211
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en 
grootcateraars te worden aangeboden en 
bestaat uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 
het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast;

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en 
grootcateraars te worden aangeboden en 
bestaat uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 
het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast. Hiermee zijn niet-voorverpakte 
levensmiddelen uitgesloten;

Or. de

Motivering

Deze verduidelijking is nodig als gevolg van de nieuwe definitie van niet-voorverpakte 
levensmiddelen.

Amendement 212
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en 
grootcateraars te worden aangeboden en 
bestaat uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.



PE416.699v02-00 58/122 AM\765208NL.doc

NL

het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast;

Or. de

Motivering

Taalkundige wijziging om de terminologie aan te passen aan degene die tot nu toe wordt 
gehanteerd in [de Duitse versie van] Richtlijn 2000/13/EG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame. Er is geen reden om af te 
wijken van bestaande terminologie, als die bevredigend is.

Amendement 213
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en 
grootcateraars te worden aangeboden en 
bestaat uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 
het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast;

e) "voorverpakt levensmiddel": een 
verkoopeenheid die bestemd is om als 
zodanig aan de eindverbruiker en 
grootcateraars te worden aangeboden en 
bestaat uit een levensmiddel en het 
verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens 
ten verkoop te worden aangeboden, is 
verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal 
het levensmiddel geheel of ten dele kan 
bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet 
kan worden veranderd zonder dat het 
verpakkingsmateriaal wordt geopend of 
aangetast; Hiermee zijn niet-voorverpakte 
levensmiddelen uitgesloten;

Or. de

Motivering

Deze verduidelijking is nodig als gevolg van de nieuwe definitie van niet-voorverpakte 
levensmiddelen.
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Amendement 214
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking aan 
de eindconsument te koop wordt 
aangeboden en pas op het moment van de 
verkoop aan de eindconsument wordt 
verpakt en levensmiddelen en verse 
producten die op de plaats van verkoop 
worden voorverpakt met het oog op 
onmiddellijke verkoop;

Or. de

Motivering

In winkels worden levensmiddelen ook voorverpakt en in de regel dicht bij door verkopers 
bemande toonbanken te koop aangeboden, om lange wachttijden voor de klanten aan de 
toonbank te voorkomen. Net als voor levensmiddelen die worden verpakt volgens de 
individuele wensen van de klant, is het in de praktijk onmogelijk dezelfde informatie te 
verstrekken als verplicht is voor voorverpakte levensmiddelen, door de diversiteit van de 
producten die verkocht kunnen worden, omdat deze met de hand worden geproduceerd en 
omdat het aanbod van producten die te koop zijn, elke dag verschillend is.

Amendement 215
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking aan 
de consument te koop wordt aangeboden, 
dat op verzoek van de consument wordt 
verpakt of dat op de plaats van verkoop 
wordt voorverpakt met het oog op 
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onmiddellijke verkoop;

Or. de

Motivering

In winkels worden levensmiddelen ook voorverpakt en in de regel dicht bij door verkopers 
bemande toonbanken te koop aangeboden, om lange wachttijden voor de klanten aan de 
toonbank te voorkomen. Net als voor levensmiddelen die worden verpakt volgens de 
individuele wensen van de klant, is het in de praktijk onmogelijk dezelfde informatie te 
verstrekken als verplicht is voor voorverpakte levensmiddelen, door de diversiteit van de 
producten die verkocht kunnen worden, omdat deze met de hand worden geproduceerd en 
omdat het aanbod van producten die te koop zijn, elke dag verschillend is.

Amendement 216
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking aan 
de consument te koop wordt aangeboden, 
dat op verzoek van de consument wordt 
verpakt of dat op de plaats van verkoop 
wordt voorverpakt met het oog op 
onmiddellijke verkoop aan de consument; 

Or. fr

Motivering

In vele winkels worden levensmiddelen ook voorverpakt en verkocht met zelfbediening of 
geassisteerde bediening.
Deze producten hebben dezelfde specifieke kenmerken als levensmiddelen die in de winkel 
onverpakt of verpakt op verzoek van de consument worden aangeboden. 
De verscheidenheid van deze producten, de bereiding of productie ervan op kleine schaal in de 
winkel of een klein aangrenzend atelier, de wisselende samenstelling ervan en de wisselende 
recepten ervoor maken bindende schriftelijke vermeldingen onmogelijk.
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Amendement 217
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "niet-voorverpakt levensmiddel": 
levensmiddel dat zonder verpakking aan 
de consument te koop wordt aangeboden, 
dat op verzoek van de consument wordt 
verpakt of dat op de plaats van verkoop 
wordt voorverpakt met het oog op 
onmiddellijke verkoop;

Or. de

Motivering

In winkels worden levensmiddelen ook voorverpakt en in de regel dicht bij door verkopers 
bemande toonbanken te koop aangeboden, om lange wachttijden voor de klanten aan de 
toonbank te voorkomen. Net als voor levensmiddelen die worden verpakt volgens de 
individuele wensen van de klant, is het in de praktijk onmogelijk dezelfde informatie te 
verstrekken als verplicht is voor voorverpakte levensmiddelen, door de diversiteit van de 
producten die verkocht kunnen worden, omdat deze met de hand worden geproduceerd en 
omdat het aanbod van producten die te koop zijn, elke dag verschillend is.

Amendement 218
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "ingrediënt": elke stof, waaronder 
levensmiddelenadditieven en 
voedingsenzymen, en elk bestanddeel van 
een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel wordt gebruikt en nog in het 
eindproduct aanwezig is, zelfs in een 
veranderde vorm; residuen worden niet als 
ingrediënten beschouwd;

f) "ingrediënt": elke stof, waaronder 
levensmiddelenadditieven en 
voedingsenzymen, en elk ingrediënt van 
een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel wordt gebruikt en nog in het 
eindproduct aanwezig is, zelfs in een 
veranderde vorm;
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Or. de

Motivering

Ter verduidelijking en om de terminologie aan te passen aan de termen die al worden 
gebruikt. Als geen bestanddelen worden vermeld, is de verduidelijking dat residuen geen 
ingrediënten zijn, niet nodig.

Amendement 219
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "ingrediënt": elke stof, waaronder 
levensmiddelenadditieven en 
voedingsenzymen, en elk bestanddeel van 
een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel wordt gebruikt en nog in het 
eindproduct aanwezig is, zelfs in een 
veranderde vorm; residuen worden niet als 
ingrediënten beschouwd;

f) "ingrediënt": elke stof, waaronder 
levensmiddelenadditieven en 
voedingsenzymen, en elk ingrediënt van 
een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel wordt gebruikt en nog in het 
eindproduct aanwezig is, zelfs in een 
veranderde vorm; residuen worden niet als 
ingrediënten beschouwd;

Or. en

Motivering

Een wijziging van de definitie van "ingrediënt" zou in ongewenste gevolgen hebben in de 
Gemeenschapswetgeving, waarin wordt verwezen naar de definitie van ingrediënt (bij 
voorbeeld verordening 1829/2003).

Amendement 220
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "ingrediënt": elke stof, waaronder f) "ingrediënt": elke stof, waaronder 
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levensmiddelenadditieven en 
voedingsenzymen, en elk bestanddeel van 
een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel wordt gebruikt en nog in het 
eindproduct aanwezig is, zelfs in een 
veranderde vorm; residuen worden niet als 
ingrediënten beschouwd;

levensmiddelenadditieven en 
voedingsenzymen, en elk ingrediënt van 
een samengesteld ingrediënt, die/dat bij de 
vervaardiging of de bereiding van een 
levensmiddel wordt gebruikt en nog in het 
eindproduct aanwezig is, zelfs in een 
veranderde vorm;

Or. es

Motivering

Het concept van residuen moet in deze definitie worden geschrapt, om deze aan te passen aan 
Verordening (EG) nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften 
van de levensmiddelenwetgeving. In de definitie van artikel 2 van deze verordening staat dat 
levensmiddelen geen "residuen en contaminanten" omvatten. Daarnaast moet "bestanddeel" 
worden vervangen door "ingrediënt", ter wille van de consistentie met hetzelfde artikel, lid 2, 
onder h).

Amendement 221
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "plaats van herkomst": de plaats 
waarvan een levensmiddel volgens de 
aanduiding afkomstig is en die niet het 
"land van oorsprong" is, als bepaald 
overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 
26 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
van de Raad;

Schrappen

Or. en

Motivering

In het huidige artikel 2, lid 1, letter a, sub i), van Richtlijn 2000/13/EG wordt een duidelijke 
en praktische regel gegeven voor het op het etiket vermelden van de herkomst. Deze bepaling 
en de toepassing ervan, die probleemloos verloopt, zij bij de bedrijfstak bekend. Op CODEX-
niveau wordt ook niet langer onderscheid gemaakt tussen land van herkomst en plaats van 
herkomst. Deze aanpak moet in de EU-wetgeving worden gehandhaafd, zoals bepaald in 
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Richtlijn 2000/13/EG.

Amendement 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "plaats van herkomst": de plaats 
waarvan een levensmiddel volgens de 
aanduiding afkomstig is en die niet het 
"land van oorsprong" is, als bepaald 
overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 
26 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
van de Raad;

g) "plaats van herkomst": de plaats 
waarvan een levensmiddel volgens de 
aanduiding afkomstig is en die niet het 
"land van oorsprong" is; 

Or. en

Motivering

De definitie van "land van oorsprong" moet worden toegevoegd om een onderscheid te 
kunnen maken met de "plaats van herkomst".

Amendement 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter g bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "land van oorsprong": plaats van 
oorsprong van de belangrijkste uit de 
landbouw afkomstige grondstof die bij de 
bereiding van het product wordt gebruikt.

Or. en
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Motivering

De definitie van "land van oorsprong" moet worden toegevoegd om een onderscheid te 
kunnen maken met de "plaats van herkomst".

Amendement 224
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter k)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "gezichtsveld": alle oppervlakken van 
een verpakking die uit één gezichtspunt 
kunnen worden gelezen, waarbij een snelle 
en gemakkelijke toegang tot de 
etiketteringsinformatie wordt geboden 
doordat de consumenten in staat zijn deze 
informatie te lezen zonder dat zij de 
verpakking hoeven om te draaien;

k) "gezichtsveld": alle oppervlakken van 
een verpakking die uit één gezichtspunt 
kunnen worden gelezen, waarbij een snelle 
en gemakkelijke toegang tot de 
etiketteringsinformatie wordt geboden 
doordat de consumenten in staat zijn deze 
informatie te lezen;

Or. de

Motivering

Deels taalkundige wijziging [van de Duitse versie] om de terminologie aan te passen aan 
degene die tot nu toe wordt gehanteerd in Richtlijn 2000/13/EG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame. Daarnaast is de bepaling dat 
de verpakking niet hoeft te worden omgedraaid, strijdig met de huidige wettelijke situatie en 
in potentie ook met de mogelijkheid vermeldingen op te nemen op andere plaatsen op de 
verpakking, zodat deze bepaling in haar geheel moet worden geschrapt.

Amendement 225
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter l)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "wettelijke benaming": de benaming 
van een levensmiddel die wordt 

Schrappen
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voorgeschreven in de communautaire 
bepalingen die daarop van toepassing zijn 
of, bij ontstentenis van dergelijke 
communautaire bepalingen, de benaming 
die is vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen die van 
toepassing zijn in de lidstaat waar het 
levensmiddel aan de eindverbruiker of 
grootcateraars wordt verkocht;

Or. de

Motivering

De inhoudelijke betekenis van Artikel 2 - lid 2 - letter l is onduidelijk. De uitdrukking 
"wettelijke benaming": verwijst naar alle benamingen die niet indruisen tegen wettelijke 
voorschriften. Daarom kan beter voort worden gesproken over de benamingen die worden 
voorgeschreven in de wettelijke bepalingen. Deze moeten evenwel worden gedefinieerd 
(pleonasme). Voorgesteld wordt een regeling van de terminologie in verband met art. 18..

Amendement 226
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter m)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) "gebruikelijke benaming": een 
benaming die zonder dat verdere uitleg 
nodig is, als de benaming van het 
levensmiddel wordt geaccepteerd door de 
consumenten in de lidstaat waar het wordt 
verkocht;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. de

Motivering

De [Duitse] terminologie van Richtlijn 2000/13/EG (artikel 5, lid 1, onder a)) moet worden 
aangehouden. 



AM\765208NL.doc 67/122 PE416.699v02-00

NL

Amendement 227
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter o)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "primair(e) ingrediënt(en): de 
significante en/of kenmerkende 
ingrediënten van een levensmiddel;

Schrappen

Or. en

Motivering

Daar wij gekant zijn tegen de poging van de Commissie de huidige bepaling inzake 
vermelding van herkomst op het etiket uit te breiden, is het niet nodig primaire, significante 
en kenmerkende ingrediënten te definiëren die tot nu toe in het kader van de 
levensmiddelenwetgeving niet zijn gebruikt . Daar wij voortdurend pleiten voor 
vereenvoudiging, zijn wij tegen de schepping van steeds nieuwe termen en denkbeelden 
zonder zichtbaar voordeel.

Deze normen zijn niet praktisch. Zij sluiten op verwarrende wijze niet aan op QUID-
definities. Een niveau van 50% heeft niet voor alle levensmiddelen praktische betekenis.

Amendement 228
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter o)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "primair(e) ingrediënt(en): de 
significante en/of kenmerkende 
ingrediënten van een levensmiddel;

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze definitie is overbodig, aangezien de term in de rest van de verordening niet wordt 
gebruikt. Deze tekst moet daarom worden verwijderd.
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Amendement 229
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter p)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) "significant(e) ingrediënt(en)": het 
ingrediënt van een levensmiddel dat meer 
dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Daar wij gekant zijn tegen de poging van de Commissie de huidige bepaling inzake 
vermelding van herkomst op het etiket uit te breiden, is het niet nodig primaire, significante 
en kenmerkende ingrediënten te definiëren die tot nu toe in het kader van de 
levensmiddelenwetgeving niet zijn gebruikt . Daar wij voortdurend pleiten voor 
vereenvoudiging, zijn wij tegen de schepping van steeds nieuwe termen en denkbeelden 
zonder zichtbaar voordeel.

Deze normen zijn niet praktisch. Zij sluiten op verwarrende wijze niet aan op QUID-
definities. Een niveau van 50% heeft niet voor alle levensmiddelen praktische betekenis.

Amendement 230
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter p)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) "significant(e) ingrediënt(en)": het 
ingrediënt van een levensmiddel dat meer 
dan 50% van dit levensmiddel uitmaakt; 

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze definitie is overbodig, aangezien de term in de rest van de verordening niet wordt 
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gebruikt. Deze tekst moet daarom worden verwijderd.

Amendement 231
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter q)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "kenmerkend(e) ingrediënt(en): een 
ingrediënt van een levensmiddel dat 
gewoonlijk door de consument met de 
benaming van het levensmiddel wordt 
geassocieerd en waarvoor in de meeste 
gevallen een kwantitatieve aanduiding 
vereist is;

Schrappen

Or. en

Motivering

Daar wij gekant zijn tegen de poging van de Commissie de huidige bepaling inzake 
vermelding van herkomst op het etiket uit te breiden, is het niet nodig primaire, significante 
en kenmerkende ingrediënten te definiëren die tot nu toe in het kader van de 
levensmiddelenwetgeving niet zijn gebruikt . Daar wij voortdurend pleiten voor 
vereenvoudiging, zijn wij tegen de schepping van steeds nieuwe termen en denkbeelden 
zonder zichtbaar voordeel.

Deze normen zijn niet praktisch. Zij sluiten op verwarrende wijze niet aan op QUID-
definities. Een niveau van 50% heeft niet voor alle levensmiddelen praktische betekenis.

Amendement 232
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter q)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "kenmerkend(e) ingrediënt(en): een 
ingrediënt van een levensmiddel dat 
gewoonlijk door de consument met de 
benaming van het levensmiddel wordt 

Schrappen
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geassocieerd en waarvoor in de meeste 
gevallen een kwantitatieve aanduiding 
vereist is;

Or. de

Motivering

Deze definitie is overbodig, aangezien de term in de rest van de verordening niet wordt 
gebruikt. Deze tekst moet daarom worden verwijderd.

Amendement 233
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter s)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) "datum van minimale houdbaarheid van 
een levensmiddel": de datum tot waarop 
het levensmiddel zijn specifieke 
eigenschappen behoudt, mits het op 
passende wijze wordt bewaard;

s) "datum van minimale houdbaarheid van 
een levensmiddel": de datum tot waarop 
het levensmiddel zijn specifieke 
eigenschappen behoudt, mits het op 
passende wijze wordt bewaard, en waarna 
het product niet te koop mag worden 
aangeboden;

Or. es

Motivering

De definitie moet worden gespecificeerd door er een bepaling in op te nemen over de 
mogelijkheid het product te koop aan te bieden. 

Amendement 234
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter s bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) "productiedatum": datum waarop 
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producten zijn geproduceerd en 
desgevallend verpakt en diepgevroren.

Or. de

Motivering

Deze definitie is nodig als gevolg van artikel 25.

Amendement 235
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter t)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t) "beste praktijken": normen, regelingen, 
initiatieven en andere door de bevoegde 
autoriteiten goedgekeurde activiteiten, 
waarvan uit ervaring en onderzoek is 
gebleken dat zij voor de meeste 
consumenten het meest doeltreffend zijn 
en die als een model voor anderen worden 
beschouwd.

Schrappen

Or. de

Motivering

Als gevolg van de schrapping van de hoofdstukken 6 en 7.

Amendement 236
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter t bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t bis) "grafische vormen en symbolen": 
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duidelijke visuele uitdrukking of 
afbeelding van de algemene of specifieke 
nutriënteninhoud van een product in een 
formaat dat getallen, tabellen of een 
kleurencode kan omvatten.

Or. en

Amendement 237
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter t bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t bis) "bereidingsdatum": de datum 
waarop het levensmiddel verandert in het 
beschreven product. 

Or. en

Motivering

Om de consumenteninformatie te verbeteren, moet de bereidingsdatum worden gedefinieerd. 
De voorgestelde definitie is gelijk aan die in Codex (CODEX STAN 1-1985).

Amendement 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter t bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t bis) "verwerking": proces waarbij één of 
meer uit de landbouw afkomstige 
grondstoffen worden omgevormd tot een 
afgewerkt product.

Or. en
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Amendement 239
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter t bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t bis) "plaatselijke of boerenmarkt": 
markt waar boeren, telers of lokale 
levensmiddelenproducenten hun 
producten of lokale producten 
rechtstreeks aan de bevolking verkopen. 

Or. en

Motivering

Om flexibiliteit mogelijk te maken bij de handhaving van de voorschriften op het gebied van 
levensmiddelenetikettering op lokale en boerenmarkten.

Amendement 240
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 - letter t bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

t bis) "hoofdgezichtsveld": voorkant van 
de verpakking.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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Amendement 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van deze 
verordening verwijst het land van 
oorsprong van een levensmiddel naar de 
oorsprong van een levensmiddel als 
bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot 
en met 26 van Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad.

3. Voor de toepassing van deze 
verordening verwijst het land van 
oorsprong van een levensmiddel naar de 
oorsprong van een levensmiddel als 
bepaald overeenkomstig de artikelen 23 tot 
en met 26 van Verordening (EEG) nr. 
2913/92 van de Raad.

Voor vlees en levensmiddelen die vlees 
bevatten, wordt de herkomst van het 
levensmiddel, respectievelijk het 
ingrediënt gedefinieerd als het land waar 
het dier is geboren, gedurende het 
grootste deel van zijn leven opgefokt, en 
geslacht. Als dit op verschillende plaatsen 
is gebeurd, moeten alle drie de plaatsen 
worden genoemd, wanneer er sprake van 
het land van oorsprong is.

Or. en

Motivering

Voor vlees is het niet passend maar één plaats van oorsprong op te geven, als de plaatsen van 
geboorte, opfokken en slachting verschillend zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de plaatsen 
waar dieren zijn geboren, opgefokt en geslacht van groot belang zijn voor consumenten.

Amendement 242
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de verstrekking van 
voedselinformatie wordt gestreefd naar een 
hoog niveau van bescherming van de 

1. Bij de verstrekking van 
voedselinformatie wordt gestreefd naar een 
hoog niveau van bescherming van de 
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gezondheid en de belangen van de 
consumenten door de eindverbruikers een 
basis te verschaffen voor het maken van 
goed doordachte keuzes en het veilig 
gebruik van levensmiddelen, waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan 
gezondheids-, milieu-, economische, 
sociale en ethische aspecten.

gezondheid en de belangen van de 
consumenten door de eindverbruikers een 
basis te verschaffen voor het maken van 
goed doordachte keuzes en het veilig 
gebruik van levensmiddelen, waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan 
gezondheids-, milieu-, economische, 
sociale en ethische aspecten, alsmede 
aspecten in verband met dierenwelzijn.

Or. en

Amendement 243
Mojca Drčar Murko

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de verstrekking van 
voedselinformatie wordt gestreefd naar een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en de belangen van de 
consumenten door de eindverbruikers een 
basis te verschaffen voor het maken van 
goed doordachte keuzes en het veilig 
gebruik van levensmiddelen, waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan 
gezondheids-, milieu-, economische, 
sociale en ethische aspecten.

1. Bij de verstrekking van 
voedselinformatie wordt gestreefd naar een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en de belangen van de 
consumenten door de eindverbruikers een 
basis te verschaffen voor het maken van 
goed doordachte keuzes en het veilig 
gebruik van levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Bedoeling van de Commissie was consolidatie van de verplichte etiketteringseisen tot de 
wezenlijke elementen die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde keuze door de consument, 
veilig gebruik en veilige omgang met het product. De ethische, sociale, milieu- en 
economische overwegingen in dit artikel zijn onvoldoende precies gedefinieerd om het halen 
van deze doelstelling mogelijk te maken.
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Amendement 244
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedselinformatiewetgeving beoogt 
de verwezenlijking in de Gemeenschap van 
het vrije verkeer van legaal geproduceerde 
en in de handel gebrachte levensmiddelen, 
zo nodig rekening houdend met de 
noodzaak om de rechtmatige belangen 
van de producenten te beschermen en de 
productie van kwaliteitsproducten te 
bevorderen.

2. De voedselinformatiewetgeving beoogt 
de verwezenlijking in de Gemeenschap van 
het vrije verkeer van legaal geproduceerde 
en in de handel gebrachte levensmiddelen. 

Or. de

Motivering

In de tweede helft van de zin wordt geen regel vastgesteld. Dit tekstdeel moet uit de 
verordening worden geschrapt, om wetgevingstechnische redenen; als het überhaupt moet 
worden opgenomen, moet het worden omgevormd tot overweging. Het is onduidelijk wanneer 
en hoe rekening kan worden gehouden met de belangen van de producenten en 
“kwaliteitsproducten” en wanneer en hoe deze kunnen worden bevorderd.

Amendement 245
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de 
noodzaak overwogen van de instelling van 
een overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften, tijdens welke 
levensmiddelen die zijn voorzien van 
etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht, alsook de noodzaak om 

Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de 
noodzaak overwogen van de instelling van 
een overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften, tijdens welke 
levensmiddelen die zijn voorzien van 
etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht, alsook de noodzaak om 
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te bepalen dat voorraden van dergelijke 
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

te bepalen dat voorraden van dergelijke 
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

Nieuwe regels op het gebied van 
levensmiddelenetikettering worden 
uitgevoerd met inachtneming van 
algemeen geldende termijnen die door de 
Commissie na raadpleging van de 
lidstaten en de betrokken partijen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er is algemene behoefte aan een afgesproken tijdschema om algemene of specifieke regels op 
het gebied van levensmiddelenetikettering te actualiseren. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven moeten op de periodieke herziening van hun verpakkingen en 
etiketten, wat de wettelijke reden hiervoor ook is, voorbereid zijn. Gefragmenteerde 
uitvoering van nieuwe regels, ondanks overgangsperioden, heeft een aanzienlijke impact op 
de kosten van de opmaak van nieuwe etiketten, bestellingen en het beheer van de 
verpakkingsvoorraden.

Amendement 246
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de
noodzaak overwogen van de instelling van
een overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften, tijdens welke 
levensmiddelen die zijn voorzien van 
etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht, alsook de noodzaak om 
te bepalen dat voorraden van dergelijke 
levensmiddelen die vóór het einde van de 

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt, 
tenzij deze voorschriften betrekking 
hebben op de bescherming van de
volksgezondheid, een overgangsperiode
toegestaan na de inwerkingtreding van de 
nieuwe voorschriften, tijdens welke 
levensmiddelen die zijn voorzien van 
etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht, alsook de noodzaak om 
te bepalen dat voorraden van dergelijke 
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overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

Or. en

Motivering

Ter vergemakkelijking van de soepele werking van de interne markt en om het 
verpakkingsafval zo veel mogelijk te beperken, is het normaal dat er bij de invoering van 
nieuwe etiketteringseisen wordt voorzien in een overgangsperiode, tenzij er verband is met 
rechtstreeks gevaar voor de volksgezondheid. In dit laatste geval kan een dergelijke periode 
ongewenst zijn.

Amendement 247
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving
nieuwe voorschriften vaststelt, wordt de 
noodzaak overwogen van de instelling van 
een overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften, tijdens welke 
levensmiddelen die zijn voorzien van 
etiketten die niet aan de nieuwe 
voorschriften voldoen, in de handel mogen 
worden gebracht, alsook de noodzaak om 
te bepalen dat voorraden van dergelijke 
levensmiddelen die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput.

3. Wanneer de voedselinformatiewetgeving 
nieuwe voorschriften vaststelt, worden 
voor de periode na de inwerkingtreding 
van de nieuwe voorschriften passende 
overgangsperioden van tenminste drie jaar 
vastgesteld, tijdens welke levensmiddelen 
die zijn voorzien van etiketten die niet aan 
de nieuwe voorschriften voldoen, in de 
handel mogen worden gebracht. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het feit dat 
voorraden van dergelijke levensmiddelen 
die vóór het einde van de 
overgangsperiode in de handel zijn 
gebracht, verder verkocht mogen worden 
totdat zij zijn uitgeput, maar niet langer 
dan drie jaar na de inwerkingtreding van 
de nieuwe bepalingen. Hetzelfde geldt 
voor voorraden etiketten die exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
bepalingen in hun bezit hebben.
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Or. de

Motivering

Om in de praktijk realistische overgangsperioden te garanderen, met name voor KMO's, moet 
in passende overgangsperioden (van tenminste drie jaar) worden voorzien. Bij de vaststelling 
van de overgangsperiode is het belangrijk de aanzienlijke kosten van investeringen in 
drukwerk en de ontwikkeling van verpakkingsmateriaal, alsmede de dure vernietiging van 
voorraden etiketten te voorkomen.

Amendement 248
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de 
voedselinformatiewetgeving verplichte 
voedselinformatie voorschrijft, betreft dit 
informatie die, met name, onder een van 
de volgende categorieën valt:

Schrappen

a) informatie over de identiteit en 
samenstelling, eigenschappen of andere 
kenmerken van het levensmiddel;
b) informatie over de bescherming van de 
gezondheid van de consumenten en het 
veilig gebruik van een levensmiddel. Dit 
betreft met name informatie over:
(i) samenstellingsattributen die schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid van 
bepaalde groepen consumenten;
(ii) houdbaarheid, bewaring en veilig 
gebruik;
iii) het effect op de gezondheid, 
waaronder de risico's en de gevolgen van 
een schadelijke en gevaarlijke consumptie 
van een levensmiddel;
c) informatie over de voedingskenmerken 
om de consumenten, onder wie personen 
met speciale voedingsbehoeften, in staat te 
stellen goed doordachte keuzes te maken.
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2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie wordt 
rekening gehouden met de wijdverspreide 
behoefte bij de meerderheid van de 
consumenten aan bepaalde informatie 
waaraan zij significante waarde hechten 
of met de algemeen aanvaarde voordelen 
daarvan voor de consument die daardoor 
in staat wordt gesteld om goed doordachte 
keuzes te maken.

Or. de

Motivering

De principes in verband met de verplichte informatie op levensmiddelen gelden niet voor de 
exploitanten waarop de verordening betrekking heeft, maar voor de wetgever. Daarom is de 
betekenis ervan onduidelijk. Bijgevolg moeten de bepalingen worden geschrapt of op zijn 
hoogst opgenomen in de overwegingen.

Amendement 249
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 - letter b) – sub iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het effect op de gezondheid, 
waaronder de risico's en de gevolgen van 
een schadelijke en gevaarlijke consumptie 
van een levensmiddel;

Schrappen

Or. en

Motivering

Uit hoofde van artikel 14 van verordening 178/2002 moet voedsel veilig kunnen worden 
geconsumeerd. Etikettering dient om informatie over het levensmiddel te verstrekken en niet 
over het gedrag van de consumenten.
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Amendement 250
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 - letter b) – sub iii)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) het effect op de gezondheid, waaronder 
de risico's en de gevolgen van een 
schadelijke en gevaarlijke consumptie van 
een levensmiddel;

iii) het effect op de gezondheid, waaronder 
de risico's en de gevolgen van een 
schadelijke en gevaarlijke consumptie van 
een levensmiddel;

Or. hu

Motivering

Aangezien het Commissievoorstel niet rechtstreeks bedoeld is om de gezondheid van de 
consumenten door middel van waarschuwingen te beschermen, acht indiener het belangrijk te 
onderstrepen dat het van vitaal belang is dat de consumenten de mogelijkheid wordt 
gegarandeerd een gezonde keuze te maken.

Amendement 251
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 - letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over de voedingskenmerken 
om de consumenten, onder wie personen 
met speciale voedingsbehoeften, in staat te 
stellen goed doordachte keuzes te maken.

c) informatie over de voedingskenmerken 
om de consumenten, onder wie personen 
met speciale voedingsbehoeften, in staat te 
stellen voldoende doordachte keuzes te 
maken.

Or. hu

Motivering

Oplijsten van de voedingskenmerken volstaat op zich niet om de gemiddelde consument in 
staat te stellen oordeelkundige besluiten over levensmiddelen te nemen.
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Amendement 252
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letters c bis), c ter) en c quater) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) interpreterende informatie over de 
producten in artikel 33, lid 2 bis, om de 
consumenten in staat te stellen goed 
doordachte keuzes te maken;
c ter) informatie over de herkomst van 
levensmiddelen; 
c quater) informatie over de productie en 
verwerking van de levensmiddelen.

Or. en

Amendement 253
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Nieuwe regels op het gebied van 
levensmiddelenetikettering worden 
uitgevoerd met inachtneming van 
algemeen geldende termijnen volgens een 
tweejarige cyclus, die een adequate 
aanpassing aan nieuwe 
etiketteringsvoorschriften mogelijk maakt, 
behalve in het geval van 
informatievoorschriften met gevolgen 
voor de veiligheid.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is bedoeld om voor rechtszekerheid voor exploitanten van 
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levensmiddelenbedrijven, alsmede voor een adequate aanpassing aan nieuwe 
etiketteringsvoorschriften te zorgen. Om de economische gevolgen van wijzigingen in de 
etikettering door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zo veel mogelijk te beperken, 
vooral voor KMO's, maar ook om deze wijzigingen efficiënter te maken, worden nieuwe 
etiketteringsregels toegepast met inachtneming van algemeen geldende termijnen. Dit 
principe geldt niet voor noodgevallen met gevolgen voor de veiligheid.

Amendement 254
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ten aanzien van de kenmerken van het 
levensmiddel, en met name ten aanzien van 
de aard, identiteit, eigenschappen, 
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid,
land van oorsprong of plaats van herkomst 
en wijze van vervaardiging of verkrijging;

a) ten aanzien van de kenmerken van het 
levensmiddel, en met name ten aanzien van 
de aard, identiteit, eigenschappen, 
samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, 
oorsprong of herkomst en wijze van 
vervaardiging of verkrijging;

Or. en

Motivering

In het huidige artikel 2, lid 1, letter a, sub i), van Richtlijn 2000/13/EG wordt een duidelijke 
en praktische regel gegeven voor het op het etiket vermelden van de herkomst. Deze bepaling 
en de toepassing ervan, die probleemloos verloopt, zij bij de bedrijfstak bekend. Op CODEX-
niveau wordt ook niet langer onderscheid gemaakt tussen land van herkomst en plaats van 
herkomst. Deze aanpak moet in de EU-wetgeving worden gehandhaafd, zoals bepaald in 
Richtlijn 2000/13/EG.

Amendement 255
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 - letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door expliciet te adverteren met een 
aanzienlijke vermindering van de suiker 
en/of het vet, tenzij de energie-inhoud 
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(kilojoules of kilocalorieën) tegelijk op 
overeenkomstige wijze is verminderd, 
uitgezonderd in gevallen waar de suiker-
of vetvermindering als effect heeft de 
impact van het product op de gezondheid 
te verbeteren;

Or. de

Motivering

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Amendement 256
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 - letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door afbeeldingen die de consument 
misleiden met betrekking tot de ware aard 
of herkomst van het levensmiddel.

Or. en

Motivering

Beelden en grafische voorstellingen worden niet gebruikt om de consumenten opzettelijk te 
misleiden met betrekking tot de ware herkomst van een product.
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Amendement 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 - letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door afbeeldingen te tonen die 
suggereren dat het levensmiddel is 
gemaakt van bepaalde ingrediënten, als 
dit niet het geval is;

Or. en

Motivering

Bijvoorbeeld een vanilleyoghurt met vanillesmaak die komt van kunstmatige smaakstoffen, 
mag geen afbeelding van vanille op de verpakking hebben.

Amendement 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 - letter c ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) door te suggereren dat de smaak 
van het levensmiddel afkomstig is van 
natuurlijke ingrediënten, wanneer die 
vooral afkomstig is van smaakstoffen. 

Or. en

Motivering

Als op een product bijvoorbeeld wordt beweerd dat er vanille in zit, moet de smaak ervan 
afkomstig zijn van echte vanille.
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Amendement 259
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het in artikel 49, lid 1, bedoelde 
comité kan een niet-exhaustieve lijst 
opstellen van de beweringen en 
voorwaarden in de zin van lid 1, waarvan 
het gebruik te allen tijde verboden of 
beperkt moet zijn.  

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om de bestaande bepaling in de voedselwetgeving 
van de EU (Richtlijn 2000/13) te behouden, die eist dat de lidstaten gezamenlijk actie 
ondernemen in het geval dat er beperkingen moeten worden gesteld aan het gebruik van 
bepaalde beweringen en voorwaarden op etiketten. Bij gebrek aan een dergelijke bepaling 
kunnen de afzonderlijke landen zelf hun wetgeving bepalen en kunnen de definities in de 
lidstaten verschillen, wat handelsbarrières in de interne markt tot gevolg heeft.

Amendement 260
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zendt de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad een verslag toe 
over de beschikbare gegevens over de 
eigenschappen van natuurlijk 
mineraalwater met betrekking tot de 
voorkoming, behandeling of genezing van 
een menselijke ziekte.

Or. en
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Motivering

Voor zover indiener weet, bestaat er geen overtuigend bewijs dat natuurlijk mineraalwater de 
eigenschap heeft een menselijke ziekte te voorkomen, behandelen of genezen. De Commissie 
moet onderzoeken of er voldoende bewijs bestaat om deze bewering voor natuurlijk 
mineraalwater te verantwoorden.

Amendement 261
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in 
waarin de bijzondere eigenschappen van 
natuurlijk mineraalwater met betrekking 
tot de voorkoming, behandeling en 
genezing van een menselijke ziekte 
worden bewezen,

Or. fr

Motivering

Voor zover bekend bestaat er geen duidelijk bewijs; bijgevolg moet de Commissie bewijs van 
de bedoelde eigenschappen voorleggen om de beweringen die met betrekking tot gezondheid 
worden gedaan, te verantwoorden.

Amendement 262
Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de leden 3 en 4 zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
binnen het onder hun controle staande 
bedrijf voor de naleving van de 

1. Onverminderd de specifiekere 
bepalingen in lid 3 zorgen de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven er binnen het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat
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voorschriften van de 
voedselinformatiewetgeving die relevant 
zijn voor hun activiteiten en gaan zij na of 
aan deze voorschriften wordt voldaan.

de voedselinformatie voldoet aan de 
voorschriften van de 
voedselinformatiewetgeving die relevant 
zijn voor hun respectieve activiteiten en 
gaan zij na of aan deze voorschriften wordt 
voldaan, in het bijzonder met betrekking 
tot de aanwezigheid en juistheid van de 
voedselinformatie, wanneer zij een 
levensmiddel voor het eerst op de 
communautaire markt brengen.

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft.

3. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die voor de 
eerste keer een voor levering aan de 
eindverbruiker of grootcateraars bestemd 
levensmiddel in de handel brengen, 
zorgen voor de aanwezigheid en de 
nauwkeurigheid van de voedselinformatie 
overeenkomstig de geldende 
voedselinformatiewetgeving.
4. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie,
treden met de nodige zorgvuldigheid op 
om er binnen de grenzen van hun 
respectieve activiteiten voor te zorgen dat 
de geldende 
voedselinformatievoorschriften worden 
nageleefd, met name door geen 
levensmiddelen te leveren waarvan zij op 
grond van de informatie waarover zij als 
professionals beschikken, weten of 
veronderstellen dat zij niet aan de 
voorschriften voldoen.

3. Onverminderd artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, treden
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
die verantwoordelijk zijn voor 
detailhandels- en distributieactiviteiten die 
niet van invloed zijn op de 
voedselinformatie, onmiddellijk op, 
wanneer hun is gemeld of wanneer zij er
kennis van krijgen, binnen de perken van 
hun respectieve activiteiten, dat verplichte 
gegevens waarin artikel 9, lid 1, voorziet, 
op het etiket ontbreken of onjuist zijn.

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 

4. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
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onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

6. In de volgende gevallen zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
er in het onder hun controle staande bedrijf 
voor dat de in artikel 9 voorgeschreven 
verplichte vermeldingen worden 
aangebracht op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden, of op de op die 
levensmiddelen betrekking hebbende 
handelsdocumenten als kan worden 
gegarandeerd dat deze documenten de 
levensmiddelen waarop zij betrekking 
hebben vergezellen, dan wel tegelijkertijd 
met of vóór de levering worden verzonden:

5. In de volgende gevallen zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
er in het onder hun controle staande bedrijf 
voor dat de in artikel 9 voorgeschreven 
verplichte vermeldingen worden 
aangebracht op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden, of op de op die 
levensmiddelen betrekking hebbende 
handelsdocumenten als kan worden 
gegarandeerd dat deze documenten de 
levensmiddelen waarop zij betrekking 
hebben vergezellen, dan wel tegelijkertijd 
met of vóór de levering worden verzonden:

a) wanneer de voorverpakte 
levensmiddelen bestemd zijn voor de 
eindverbruiker, maar worden verhandeld in 
een stadium vóór de verkoop aan de 
eindverbruiker en wanneer dit stadium niet 
de verkoop aan een grootcateraar is;

a) wanneer de voorverpakte 
levensmiddelen bestemd zijn voor de 
eindverbruiker, maar worden verhandeld in 
een stadium vóór de verkoop aan de 
eindverbruiker en wanneer dit stadium niet 
de verkoop aan een grootcateraar is;

b) wanneer de voorverpakte 
levensmiddelen bestemd zijn om aan 
grootcateraars te worden geleverd om daar 
te worden toebereid, verwerkt, verdeeld of 
versneden.

b) wanneer de voorverpakte 
levensmiddelen bestemd zijn om aan 
grootcateraars te worden geleverd om daar 
te worden toebereid, verwerkt, verdeeld of 
versneden.

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a), f) 
en h), bedoelde vermeldingen ook 
voorkomen op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden.

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a), f) 
en h), bedoelde vermeldingen ook 
voorkomen op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden.

Or. en
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Motivering

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the ‘first placing on the market’ concerns the 
‘Community’ market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors who 
simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Amendement 263
Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft, en hun 
mogelijkheid zou beperken om hun keuze 
met kennis van zaken te bepalen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de vereiste die de exploitant van een levensmiddelenbedrijf wordt 
opgelegd.
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Amendement 264
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft, en hun 
mogelijkheid zou beperken om hun keuze 
met voldoende kennis van zaken te 
bepalen.

Or. fr

Motivering

Ter verduidelijking van de vereisten op het gebied van bescherming van en informatie voor de 
consumenten.

Amendement 265
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft, en hun 
mogelijkheid zou beperken om hun keuze 
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met kennis van zaken te bepalen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de vereiste die de exploitant van een levensmiddelenbedrijf wordt 
opgelegd.

Amendement 266
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft.

2. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven mogen in het 
onder hun controle staande bedrijf de bij 
een levensmiddel gevoegde informatie niet 
wijzigen, als deze wijziging de 
eindverbruiker zou misleiden of anderszins 
het niveau van de bescherming van de 
consumenten zou verlagen, met name wat 
hun gezondheid betreft, en hun 
mogelijkheid zou beperken om hun keuze 
met kennis van zaken te bepalen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 267
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitanten van 3. De exploitanten van 
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levensmiddelenbedrijven die voor de eerste 
keer een voor levering aan de 
eindverbruiker of grootcateraars bestemd 
levensmiddel in de handel brengen, zorgen 
voor de aanwezigheid en de 
nauwkeurigheid van de voedselinformatie 
overeenkomstig de geldende 
voedselinformatiewetgeving.

levensmiddelenbedrijven die een voor 
levering aan de eindverbruiker of 
grootcateraars bestemd levensmiddel in de 
handel brengen, zorgen voor de 
aanwezigheid en de nauwkeurigheid van de 
voedselinformatie overeenkomstig de 
geldende voedselinformatiewetgeving. 

Or. es

Motivering

Om ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven niet vrijgesteld zijn van 
aansprakelijkheid.

Amendement 268
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie,
treden met de nodige zorgvuldigheid op 
om er binnen de grenzen van hun 
respectieve activiteiten voor te zorgen dat 
de geldende 
voedselinformatievoorschriften worden 
nageleefd, met name door geen 
levensmiddelen te leveren waarvan zij op 
grond van de informatie waarover zij als 
professionals beschikken, weten of 
veronderstellen dat zij niet aan de
voorschriften voldoen.

4. Als met de nodige zorgvuldigheid 
binnen de grenzen van hun respectieve 
activiteiten optredende exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie,
vernemen dat een levensmiddel niet aan de
bepalingen van deze verordening voldoet, 
reageren zij onmiddellijk en in passende 
mate.

Or. de
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Amendement 269
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, 
wijzigen de voedselinformatie op de 
verpakking of het daarop bevestigde etiket 
niet.

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de consumenten.

Amendement 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f),
vermelde verplichte voedselinformatie aan 
de eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, vermelde verplichte 
voedselinformatie aan de eindverbruiker te 
verstrekken.

Or. en
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Motivering

Alle bepalingen in artikel 9, lid 1, zijn essentieel om de exploitant die de levensmiddelen 
ontvangt, in staat te stellen deze naar behoren te behandelen (bijvoorbeeld wat opslag enz. 
betreft) en de informatie door te geven aan de consument. Voorts is deze bepaling 
noodzakelijk om te voldoen aan de traceerbaarheidsvereisten.

Amendement 271
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met d), f) en i), 
vermelde verplichte voedselinformatie aan 
de eindverbruiker te verstrekken.

Or. en

Motivering

De informatie die onder d) en i) wordt vereist, is nodig om de exploitant die de 
levensmiddelen aan de eindgebruiker levert, in staat te stellen deze eindgebruiker de in artikel 
9, lid 1, gespecificeerde verplichte voedselinformatie te verstrekken.

Amendement 272
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
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onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met d), f) en g), 
vermelde verplichte voedselinformatie aan 
de eindverbruiker te verstrekken.

Or. en

Amendement 273
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met d), f) en i), 
vermelde verplichte voedselinformatie aan 
de eindverbruiker te verstrekken.

Or. fr

Motivering

Om de hoeveelheid informatie die op het etiket is vereist, te vergroten.
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Amendement 274
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met d), f) en i), 
vermelde verplichte voedselinformatie aan 
de eindverbruiker te verstrekken.

Or. en

Motivering

Om artikel 8 aan te passen aan de voorgestelde wijzigingen in artikel 9. 

Amendement 275
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), vermelde 
verplichte voedselinformatie aan de 
eindverbruiker te verstrekken.

5. De exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven zorgen er in het 
onder hun controle staande bedrijf voor dat 
de informatie over niet-voorverpakte 
levensmiddelen wordt doorgegeven aan de 
exploitant die het levensmiddel ontvangt 
om hem in staat te stellen de in artikel 9, 
lid 1, onder a) tot en met c) en f), alsmede 
i) vermelde verplichte voedselinformatie 
aan de eindverbruiker te verstrekken.

Or. en
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Amendement 276
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a), f) 
en h), bedoelde vermeldingen ook 
voorkomen op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden.

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
ervoor dat de in artikel 9, lid 1, onder a), f),
g) en h), bedoelde vermeldingen ook 
voorkomen op de buitenste verpakking 
waarin het levensmiddel in de handel 
wordt aangeboden.

Or. en

Motivering

Er moeten specifieke voorwaarden voor opslag worden gesteld, zoals temperatuur en 
vochtigheid, om de hand te kunnen houden aan de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze 
informatie dient op de buitenkant van de verpakking beschikbaar te zijn.

Amendement 277
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Exploitanten in de cateringsector en 
iedereen die levensmiddelen verstrekt, 
informeren de consumenten, als het voor 
consumptie bedoelde product genetisch 
gemodificeerd is en/of derivaten en 
stoffen bevat die als genetisch 
gemodificeerde organismen in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2003 betreffende de 
traceerbaarheid en etikettering van 
genetisch gemodificeerde organismen en 
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de traceerbaarheid van met genetisch 
gemodificeerde organismen 
geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/18/EG1 kunnen worden 
gerangschikt.
1 PB L 268 van 18.10.2003, blz. 23.

Or. it

Motivering

Om de consumenten ruimere bescherming te bieden en het recht van consumenten op 
informatie te garanderen, opdat zij in staat zijn met kennis van zaken te kiezen met betrekking 
tot de levensmiddelen die zij consumeren.

Amendement 278
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Exploitanten in de cateringsector 
worden ook verplicht de consumenten te 
informeren over het feit of het voor 
consumptie bestemde product of een deel 
hiervan is bereid met bevroren of 
diepgevroren bestanddelen.

Or. it

Motivering

Om de consumenten ruimere bescherming te bieden en het recht van consumenten op 
informatie te garanderen, opdat zij in staat zijn met kennis van zaken te kiezen met betrekking 
tot de levensmiddelen die zij consumeren.
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Amendement 279
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Met ingang van 1 januari 2010 
zijn de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot 
vaststelling van een identificatie- en 
registratieregeling voor runderen en 
inzake de etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 820/97 van de 
Raad1 van toepassing op alle vlees uit de 
landbouw en op vlees gebaseerde 
producten .
1 PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1.

Or. it

Motivering

Om de consumenten volledige informatie te verstrekken die niet beperkt is tot bepaalde 
vleessoorten.

Amendement 280
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk 
vervatte uitzonderingen zijn de volgende 
vermeldingen verplicht:

1. Overeenkomstig de artikelen 10 tot en 
met 34 en behoudens de in dit hoofdstuk 
vervatte uitzonderingen zijn de volgende 
vermeldingen verplicht:

a) de benaming van het levensmiddel; a) de verkoopbenaming;
b) de lijst van ingrediënten; b) de lijst van ingrediënten;

c) in bijlage II opgenomen ingrediënten die c) in bijlage II opgenomen ingrediënten die 
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allergieën of intoleranties veroorzaken en 
daarvan afgeleide stoffen;

allergieën of intoleranties veroorzaken en 
daarvan afgeleide stoffen;

d) de hoeveelheid van bepaalde 
ingrediënten of categorieën ingrediënten;

d) de hoeveelheid van bepaalde 
ingrediënten of categorieën ingrediënten;

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel;

e) de nettohoeveelheid van het 
levensmiddel;

f) de datum van minimale houdbaarheid of 
de uiterste consumptiedatum;

f) de datum van minimale houdbaarheid of, 
voor levensmiddelen die microbiologisch 
bederfelijk zijn, de uiterste 
consumptiedatum;

g) bijzondere bewaarvoorschriften of 
gebruiksvoorwaarden;

g) bijzondere bewaarvoorschriften of 
gebruiksvoorwaarden;

h) de naam of handelsnaam en het adres 
van de fabrikant of de verpakker dan wel 
van een in de Gemeenschap gevestigde 
verkoper;

h) de naam of handelsnaam en het adres 
van de fabrikant of de verpakker dan wel 
van een in de Gemeenschap gevestigde 
verkoper;

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande de werkelijke oorsprong van 
het levensmiddel;

j) een gebruiksaanwijzing, als het 
levensmiddel zonder gebruiksaanwijzing 
niet behoorlijk kan worden gebruikt;

j) een gebruiksaanwijzing, als het 
levensmiddel zonder gebruiksaanwijzing 
niet behoorlijk kan worden gebruikt;

k) voor dranken met een 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%: 
het effectieve alcoholvolumegehalte;

k) voor dranken met een 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%: 
het effectieve alcoholvolumegehalte.

l) een voedingswaardedeclaratie.

Or. de
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Amendement 281
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de bereidingsdatum;

Or. en

Motivering

Het is, voor de via de verordening nagestreefde verstrekking van relevante gegevens over de 
geconsumeerde levensmiddelen, ten einde de consument in staat te tellen tot verantwoorde 
keuzes, van wezenlijke betekenis dat deze op de hoogte wordt gesteld van de bereidingsdatum.

Amendement 282
Niels Busk

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) voor levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong, de bereidingsdatum;

Or. en

Motivering

Het is, voor de via de verordening nagestreefde verstrekking van relevante gegevens over de 
geconsumeerde levensmiddelen, ten einde de consument in staat te tellen tot verantwoorde 
keuzes, van wezenlijke betekenis dat deze op de hoogte wordt gesteld van de bereidingsdatum.
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Amendement 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de naam of handelsnaam en het adres 
van de fabrikant of de verpakker dan wel
van een in de Gemeenschap gevestigde 
verkoper;

h) de naam of handelsnaam of een 
geregistreerd handelsmerk en het adres
van de fabrikant, van de verpakker en, 
voor producten uit derde landen, van een 
in de Gemeenschap gevestigde verkoper;

Or. en

Motivering

In het geval van particuliere etiketten kan het gebruik van een geregistreerd handelsmerk van 
de voedselproducent de kans op problemen op het gebied van mededinging en reputatie 
beperken, doordat producenten er de mogelijkheid door krijgen specifieke handelsmerken 
voor particuliere etiketten te gebruiken. Feit is dat vele bedrijven verschillende 
merken/handelsmerken gebruiken voor verschillende markten. Het handelsmerk is sowieso 
exclusieve eigendom van de producent, die kan investeren in merkbekendheid en met de 
kleinhandelaars een zakelijk partnerschap kan creëren met een stevigere basis.

Amendement 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het levensmiddel 
een verschillend land van oorsprong of een 
verschillende plaats van herkomst heeft; in 
dergelijke gevallen geschiedt de 

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van levensmiddelen die uit één 
ingrediënt bestaan en van het significante 
ingrediënt en het (de) kenmerkende 
ingrediënt(en) in levensmiddelen die uit 
meer ingrediënten bestaan; het land van 
oorsprong of de plaats van herkomst indien 
het weglaten daarvan de consument zou 
kunnen misleiden aangaande het 
werkelijke land van oorsprong of de 
werkelijke plaats van herkomst van het 
levensmiddel, met name als de bij het 
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aanduiding overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;

levensmiddel gevoegde informatie of het 
etiket in zijn geheel anders zou impliceren 
dat het levensmiddel een verschillend land 
van oorsprong of een verschillende plaats 
van herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

Or. en

Motivering

Het land van oorsprong/de plaats van herkomst is voor de meeste consumenten zeer 
waardevolle informatie. Deze moet daarom verplicht worden verstrekt voor uit één ingrediënt 
bestaande levensmiddelen en voor het significante ingrediënt en het (de) kenmerkende 
ingrediënt(en) in uit meer ingrediënten bestaande voedingsproducten.

Amendement 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong of de plaats(en)
van herkomst van levensmiddelen die uit 
één ingrediënt bestaan of de landen van 
herkomst van de twee significantste 
ingrediënten in levensmiddelen die uit 
meer ingrediënten bestaan. De aanduiding
geschiedt overeenkomstig de voorschriften 
van artikel 14 bis;

Or. en
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Motivering

Het is in het belang van de consumenten om te weten waar een product is geproduceerd, in 
het bijzonder als zij de afstand waarover levensmiddelen worden getransporteerd, willen 
beperken.

Amendement 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong van onverwerkte 
landbouwproducten en, voor verwerkte 
producten, het teelt- of fokgebied van de
belangrijkste agrarische grondstof die bij 
de verwerking wordt gebruikt. De 
aanduiding geschiedt overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie moeten de consumenten het land van oorsprong van een 
levensmiddel kennen. Kennis van de oorsprong van het belangrijkste ingrediënt dat in een 
verwerkt levensmiddel wordt gebruikt, is een essentieel element om consumenten in staat te 
stellen met kennis van zaken te kiezen.
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Amendement 287
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst;

Or. hu

Motivering

Het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een product moet altijd worden 
vermeld, aangezien dit door het toenemende aantal voedselschandalen recent een belangrijk 
gegeven voor consumenten is geworden.  Daarom is het van vitaal belang dat de vermelding 
van de oorsprong of herkomst van producten op de verpakking verplicht is, in plaats van 
vrijblijvend. Deze informatie kan ook maatregelen bevorderen om de aankoop van lokale (in 
dit geval Europese) producten aan te moedigen die al succesvol zijn gebleken op andere 
continenten en in sommige Europese landen.

Amendement 288
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 

i) de plaats van oorsprong of herkomst
overeenkomstig de voorschriften van 
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consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

artikel 35, leden 3 en 4, en artikel 35, lid 5;

Or. de

Motivering

De plaats van herkomst moet in elk geval worden vermeld.

Amendement 289
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van
oorsprong of de werkelijke plaats van
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

i) de plaats van oorsprong of herkomst 
indien het weglaten daarvan de consument 
zou kunnen misleiden aangaande de
werkelijke oorsprong of herkomst van het 
levensmiddel,

Or. de
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Motivering

Verduidelijking.

Amendement 290
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van
oorsprong of de werkelijke plaats van
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het 
levensmiddel een verschillend land van 
oorsprong of een verschillende plaats van 
herkomst heeft; in dergelijke gevallen 
geschiedt de aanduiding overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 35, leden 3 en 
4, en artikel 35, lid 5;

i) gedetailleerde gegevens betreffende het 
land van oorsprong indien het weglaten
van deze informatie de consument zou 
kunnen misleiden aangaande de werkelijke 
oorsprong of herkomst van het 
levensmiddel,

Or. en

Motivering

Het is voor de consument belangrijk om te weten waar het product vandaan komt. In sommige 
gevallen kan het evenwel niet altijd mogelijk zijn een land van oorsprong te noemen. De 
regels die momenteel gelden met betrekking tot de vermelding van de oorsprong op het etiket 
voorzien erin dat de oorsprong vrijwillig kan worden vermeld, tenzij het ontbreken van de 
vermelding de consument ernstig zou misleiden met betrekking tot de werkelijke herkomst van 
het levensmiddel. Dit moet behouden blijven en niet gewijzigd als in artikel 35 van deze 
verordening. Daarom moet elke verwijzing naar dit artikel worden geschrapt. 
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Amendement 291
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het levensmiddel 
een verschillend land van oorsprong of een 
verschillende plaats van herkomst heeft; in 
dergelijke gevallen geschiedt de 
aanduiding overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het levensmiddel 
een verschillend land van oorsprong of een 
verschillende plaats van herkomst heeft;
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van levensmiddelen die uit één 
ingrediënt bestaan en van het significante 
ingrediënt;

Or. en

Motivering

Steeds meer consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt en daarom moet 
vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel 
verplicht zijn voor alle levensmiddelen die uit één ingrediënt bestaan, bijvoorbeeld lam, 
varken, geit, gevogelte, zuivelproducten en noten. Informatie over het land van oorsprong of 
de plaats van herkomst van levensmiddelen moet verplicht zijn voor alle variaties van het 
levensmiddel, of het vers is of diepgevroren, ingeblikt of op een andere manier minimaal 
verwerkt.

Amendement 292
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 

i) het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst indien het weglaten daarvan de 
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consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het levensmiddel 
een verschillend land van oorsprong of een 
verschillende plaats van herkomst heeft; in
dergelijke gevallen geschiedt de 
aanduiding overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 35, leden 3 en 4, 
en artikel 35, lid 5;

consument zou kunnen misleiden 
aangaande het werkelijke land van 
oorsprong of de werkelijke plaats van 
herkomst van het levensmiddel, met name 
als de bij het levensmiddel gevoegde 
informatie of het etiket in zijn geheel 
anders zou impliceren dat het levensmiddel 
een verschillend land van oorsprong of een 
verschillende plaats van herkomst heeft;
het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van levensmiddelen die uit één 
ingrediënt bestaan en van het significante 
ingrediënt en het (de) kenmerkende 
ingrediënt(en) in levensmiddelen die uit 
meer ingrediënten bestaan;

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de manier 
waarop de gegevens worden vermeld, niet worden veranderd volgens de 
comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.

Amendement 293
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter l)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) een voedingswaardedeclaratie. Schrappen

Or. de

Motivering

Er is bezwaar tegen een algemene verplichting om een voedingswaardedeclaratie te 
verstrekken.
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Amendement 294
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter l)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) een voedingswaardedeclaratie. l) een voedingswaarde-etiket.

Or. es

Motivering

In bijlage 1 bij het voorstel is de formulering "voedingswaarde-etiket"  synoniem met 
"voedingswaardedeclaratie". Doel is meer duidelijkheid.

Amendement 295
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter l bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) de partij waartoe het product 
behoort

Or. es

Motivering

De verplichte gegevens moeten ook een vermelding omvatten waarmee de partij kan worden 
geïdentificeerd waartoe een levensmiddel behoort, aangezien dit van vitaal belang is voor de 
traceerbaarheid van het product en de consumenten zo kunnen vaststellen of het product dat 
ze hebben gekocht, betroffen is door een voedselcrisis.
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Amendement 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 - letter l bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) de mate (uitgedrukt in %) waarin de 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf 
wiens naam is vermeld op het etiket, 
garandeert dat de volgende praktijken in 
de leveringsketen van het levensmiddel 
niet voorkomen:

(1) kinderarbeid als gedefinieerd in artikel 
2 van IAO-covenant 138;
(2) dwangarbeid als gedefinieerd in artikel 
2 van IAO-covenant 29;
(3) discriminatie als gedefinieerd in artikel 
1 van IAO-covenant 111;
(4) schending van de vrijheid van 
vereniging als gedefinieerd in artikel 2 of 
IAO-covenant 87.

Or. en

Motivering

Het is voor vele consumenten bijzonder belangrijk om te weten of hun voeding geproduceerd 
is in omstandigheden met kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie of schending van de 
vrijheid van vereniging. Daarom moeten producenten worden verplicht op het etiket te 
vermelden in welke mate zij kunnen garanderen dat zulke praktijken niet zijn voorgekomen. 
Als geen garantie over het ontbreken van deze praktijken kan worden gegeven, is het 
percentage nul.

Amendement 297
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal, 

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
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tenzij de consumenten, wat een of meer 
vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen,
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

worden aangegeven in woord en getal. 

Or. fr

Motivering

De bepalingen in lid 1 van dit artikel zijn verplicht, zodat er niet van kan worden afgeweken 
door andere uitdrukkingsvormen in te voeren. Zo is informatie aan de consumenten 
gegarandeerd, terwijl ook rekening wordt gehouden met de diverse beleidsmaatregelen van 
de EU en de lidstaten, met name degene waarmee overgewicht, zwaarlijvigheid en 
voedingsproblemen worden aangepakt.

Amendement 298
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal, 
tenzij de consumenten, wat een of meer 
vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal, 
tenzij de consumenten, wat een of meer 
vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Dit lid 
laat artikel 34, lid 1, onverlet.
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Or. de

Motivering

De voedingswaardedeclaratie in grafische vorm waarin artikel 34 (in de aangepaste 
formulering van het amendement op artikel 34 van dezelfde indiener) voorziet, maakt een 
verduidelijking van artikel 9, lid 2, nodig, om ervoor te zorgen dat de verplichting van artikel 
9, lid 2, om alle vermeldingen aan te geven in woord en getal artikel 34 onverlet laat. 

Amendement 299
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal, 
tenzij de consumenten, wat een of meer 
vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal.

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de manier 
waarop de gegevens worden vermeld, niet worden veranderd volgens de
comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.
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Amendement 300
Liam Aylward

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal, 
tenzij de consumenten, wat een of meer 
vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord, getal en 
kleurencode, tenzij de consumenten, wat 
een of meer vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van "hoofdgezichtsveld" .

Amendement 301
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal, 
tenzij de consumenten, wat een of meer 
vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal.
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aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de manier 
waarop de gegevens worden vermeld, niet worden veranderd volgens de 
comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.

Amendement 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord en getal, 
tenzij de consumenten, wat een of meer 
vermeldingen betreft, worden 
geïnformeerd met andere 
uitdrukkingsvormen als vastgesteld bij de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen 
worden aangegeven in woord of getal.

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de manier 
waarop de gegevens worden vermeld, niet worden veranderd volgens de 
comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.
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Amendement 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 
vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de 
verplichte vermelding van deze gegevens niet worden veranderd met de 
comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.

Amendement 304
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 
vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Wijzigingen van verplichte bestanddelen van etiketten zijn geen "niet-essentiële onderdelen" 
van de verordening die eventueel via comitologie zouden kunnen worden overeengekomen.

Amendement 305
John Bowis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 
vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de 
verplichte vermelding van deze gegevens niet worden veranderd met de 
comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.

Amendement 306
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 
vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 

Schrappen
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regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. fr

Motivering

Sluit aan bij het amendement op overweging 23. 

Amendement 307
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 
vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lijst verplichte vermeldingen vormt de kern van de verordening. Daarom mag de 
verplichte vermelding van deze gegevens niet worden veranderd met de 
comitologieprocedure, die voor de wijziging van niet-essentiële elementen bedoeld is.

Amendement 308
Kathy Sinnott

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 

Schrappen
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vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet ervoor gezorgd worden dat bij verkoop op afstand alle verplichte 
levensmiddeleninformatie, waaronder de informatie die vereist wordt in artikel 9, lid 1, 
punten d), f), g), h) en k), ook beschikbaar is op het moment waarop de verkoop plaatsvindt.

Amendement 309
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de in lid 1 
vastgestelde lijst van verplichte 
vermeldingen wijzigen. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Antonio De Blasio

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Toch moet de situatie worden 
voorkomen waar op 
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levensmiddelenetiketten een ontstellende 
hoeveelheid informatie wordt vermeld, 
waardoor de etiketten onleesbaar worden; 
daarom moet er met regulering voor 
worden gezorgd dat op producten die in 
kleine hoeveelheden of recipiënten 
worden verpakt, alleen de vier 
belangrijkste stukken 
nutriënteninformatie (energie, proteïnen, 
koolhydraten, vetgehalte) worden 
vermeld.

Or. hu

Motivering

Om onleesbaarheid door te veel informatie op etiketten en een toename van de afmetingen 
van de etiketten (en de bijbehorende stijging van de kosten en de hoeveelheid afval door 
verpakkingsmateriaal) te voorkomen moet de hoeveelheid informatie die moet worden 
verstrekt op etiketten die minder dan bepaalde afmetingen hebben, worden beperkt.
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