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BEKNOPTE MOTIVERING

Nu obesitas in heel Europa een bron van diepe bezorgdheid aan het worden is en de 
ongerustheid over de kwaliteit van sommige producten blijft voortduren, is het van 
fundamenteel belang dat de consumenten toegang hebben tot alle informatie die zij 
nodig hebben om goed voor hun gezondheid te kunnen zorgen. Het voorstel van de 
Commissie kan daar een steentje toe bijdragen.

Dat voorstel berust op twee pijlers: ten eerste, de algemene verplichtingen inzake etikettering 
van levensmiddelen, en ten tweede, de voedingswaarde-etikettering.

1. Algemene etikettering van levensmiddelen

De tekst van de Commissie is er in de eerste plaats op gericht alle bestaande specifieke 
teksten tot een enkele horizontale verordening samen te smelten. De enige uitzondering geldt 
alcohol, wegens het specifieke karakter ervan. Hoewel deze uitzondering gerechtvaardigd is, 
moet niettemin de termijn die de Commissie voorstelt om een verslag in te dienen over de 
etikettering van alcoholhoudende dranken worden teruggebracht van vijf tot twee jaar, en 
omwille van de coherentie de uitzondering worden uitgebreid tot appelwijn.

Een van de meest positieve punten van het voorstel is dat de niet-voorverpakte producten in 
de verordening worden opgenomen en aan een aantal verplichtingen worden onderworpen, 
zoals het verstrekken van informatie over potentiële allergenen.

Ook de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de diverse "schakels" in de 
leveringsketen tot aan de eindverbruiker worden duidelijk gedefinieerd, ook al is een 
herverdeling tussen leveranciers en verdelers wenselijk, zo niet noodzakelijk.

Bovendien zijn strengere regels voor de vermelding van het land van herkomst van de 
producten onontbeerlijk voor de consumenten, die steeds beter geïnformeerd willen worden 
over de oorsprong en de herkomst van de producten. 

Om een informatie-inflatie te voorkomen, zou de verplichting van het vermelden van het land 
van oorsprong voor producten die bestaan uit verschillende ingrediënten van verschillende 
oorsprong beperkt moeten zijn tot de kenmerkende ingrediënten en de basiscomponenten van 
het product.  

Omwille van de duidelijkheid van de informatie en gezien het middelmatige succes van de 
door de industrie zelf vastgestelde vrijwillige richtsnoeren heeft de Commissie voor de 
verplichte vermeldingen een lettergrootte van ten minste 3 mm voorgesteld. Deze lettergrootte 
lijkt ons overdreven en zou kunnen leiden tot grotere verpakkingen, met alle negatieve 
gevolgen van dien voor het milieu en de milieuprioriteiten van de EU-beleidslijnen. Het lijkt 
ons beter om voor kleine verpakkingen van minder dan 50 cm2 een lettergrootte op te leggen 
die evenredig is aan de omvang.
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Tot slot lijkt het ons niet aanvaardbaar dat essentiële elementen, zoals de lijsten van de 
verplichte vermeldingen, eenvoudigweg kunnen worden gewijzigd door middel van een 
comitologieprocedure.

2. Vermelding van de voedingswaarde

Conform de conclusies van het Witboek van mei 2007 betreffende de aan voeding 
gerelateerde gezondheidskwesties was de Commissie van oordeel dat de consument toegang 
moet hebben tot duidelijke, coherente en goed zichtbare informatie. Daarom stelt zij voor dat 
de belangrijkste gegevens betreffende de voedingswaarde op de voorkant van de 
verpakking worden vermeld, en alle aanvullende informatie in de vorm van een tabel op de 
achterkant. Het principe van het voorstel is goed, maar toch verdienen enkele punten enige 
toelichting:

- om handelsbelemmeringen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de informatie voor alle 
consumenten in alle EU-lidstaten leesbaar en begrijpelijk is, zou de Commissie zo spoedig 
mogelijk een verslag moeten indienen over de invoering van een geharmoniseerde 
presentatie van de informatie over de voedingswaarde;

- de belangrijkste gegevens moeten grafisch op de voorkant van de verpakking worden 
weergegeven, naar gelang van het percentage van dagelijkse inname voor iedere nutriënt;

- de hoeveelheid transvetzuren (geharde vetten) en de specifieke vermelding ervan in de lijst 
van ingrediënten moeten ook op de voorkant worden vermeld.

- voor het eind van de overgangsperiode moeten de definities worden vastgesteld via de 
comitologie, opdat de voedingswaarde kan worden vermeld per portie, voor ieder producttype 
waarvoor deze niet per 100 g kan worden uitgedrukt.

Doel is een betere opvoeding van de consument door middel van volledige, leesbare, op 
Europees niveau geharmoniseerde informatie. 

Een goed voorgelichte en beter opgevoede consument is een burger die verantwoordelijk 
omgaat met zijn gezondheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

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
zouden alleen van toepassing mogen zijn
op ondernemingen waarvan de opzet een 
bepaalde continuïteit van de activiteiten en 
een bepaalde organisatiegraad impliceert.
Met uitzondering van de informatie 
betreffende allergenen, zouden 
cateringdiensten die door 
vervoerbedrijven worden verstrekt slechts 
aan de onderhavige verordening 
onderworpen moeten zijn indien het gaat 
om verbindingen tussen twee punten op 
het grondgebied van de Gemeenschap.
Activiteiten zoals het occasioneel 
behandelen, serveren en verkopen van 
levensmiddelen door privépersonen tijdens 
evenementen zoals charitatieve activiteiten, 
buurtfeesten en vergaderingen, zouden niet 
onder deze verordening mogen vallen.

Or. fr

Motivering

Het is mogelijk dat vervoerbedrijven voor verbindingen van en naar niet-EU-landen geen 
leveranciers vinden die beantwoorden aan de informatieverplichtingen. De vervoerbedrijven 
onderwerpen aan de verordening voor dit soort verbindingen kan concurrentieverstorend 
werken voor de vervoerders van de EU, omdat zij de enigen zouden zijn die de bepalingen 
van de verordening zouden moeten naleven. In geval van intracommunautaire verbindingen 
moeten alle vervoerbedrijven, ongeacht hun land van herkomst, zich naar de verordening 
schikken.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitanten van 2. De exploitanten van 
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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.

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. fr

Motivering

Deze verantwoordelijkheid mag niet beperkt blijven tot de bescherming van de gezondheid.

Amendement 3

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. Binnen de perken van hun respectieve 
activiteiten leveren de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie, geen 
levensmiddelen waarvan zij op grond van 
de informatie waarover zij als professionals 
beschikken of die hun door hun 
leveranciers is doorgegeven, weten dat zij 
niet aan de bepalingen van deze 
verordening voldoen.

Or. fr
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Motivering

De verdelers kunnen niet a priori verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die is 
vermeld op producten van een ander merk.

Amendement 4

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) en onder f) en 
i), vermelde verplichte voedselinformatie 
aan de eindverbruiker te verstrekken.

Or. fr

Motivering

Het recht op informatie over de hoeveel ingrediënten en het land van oorsprong zou ook 
moeten gelden voor niet-voorverpakte producten.

Amendement 5

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 

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.
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verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. fr

Motivering

Aangezien de lijst van verplichte informatie een van de wezenlijke onderdelen van de 
verordening is, lijkt het ons niet logisch dat zij gewijzigd kan worden voor middel van een 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 6

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. fr

Motivering

Aangezien de lijst van verplichte informatie een van de wezenlijke onderdelen van de 
verordening is, lijkt het ons niet logisch dat zij gewijzigd kan worden voor middel van een 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
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daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 3 mm en 
worden zij zodanig gepresenteerd dat 
gezorgd wordt voor een duidelijk contrast 
tussen de gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

daaraan bevestigde etiket worden 
aangebracht, worden de in artikel 9, lid 1, 
bedoelde verplichte vermeldingen op de 
verpakking of op het etiket afgedrukt met 
een lettergrootte van ten minste 2,5 mm en 
een goed leesbaar lettertype, en worden zij 
zodanig gepresenteerd dat gezorgd wordt 
voor een duidelijk contrast tussen de 
gedrukte tekst en de achtergrond, 
onverminderd de specifieke 
communautaire wetgeving die van 
toepassing is op bijzondere 
levensmiddelen, wat de in artikel 9, lid 1, 
onder a) tot en met k), bedoelde vereisten 
betreft.

Or. fr

Motivering

Een lettergrootte van minimum 3 mm zou als gevolg hebben dat de verpakkingen groter 
worden, hetgeen haaks staat om de milieudoelstellingen. Een iets kleinere lettergrootte 
volstaat voor het merendeel van de consumenten, op voorwaarde dat een leesbaar lettertype 
wordt gebruikt.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 9, lid 1, onder a), e) en k), 
bedoelde vermeldingen staan in hetzelfde 
gezichtsveld.

2. De in artikel 9, lid 1, onder a), e) en k) 
enerzijds, en de in artikel 9, lid 1, onder 
c), f), g) en j) anderzijds bedoelde 
vermeldingen staan in hetzelfde 
gezichtsveld. 

Or. fr

Motivering

Alle gezondheidsinformatie moet worden vermeld in hetzelfde gezichtsveld (allergenen, 
houdbaarheidsduur, bewaaromstandigheden en gebruiksaanwijzing).
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 10 cm2 bedraagt.

4. De in lid 1 bedoelde minimale 
fontgrootte geldt niet voor verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt. Voor 
verpakkingen of recipiënten waarvan het 
grootste oppervlak minder dan 50cm2 
bedraagt, geldt een minimale fontgrootte 
van 1,5 mm. In lidstaten met meer dan 
een officiële taal kunnen voor deze 
verpakkingen of recipiënten bijzondere 
nationale voorschriften worden 
ingevoerd.

Or. fr

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met kleine verpakkingen tot 50 cm2. Voorts moet voor 
deze verpakkingen rekening worden gehouden met wettelijke verplichtingen inzake het 
gebruik van meerdere talen op sommige nationale markten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 10 cm2

bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f), op de verpakking of op het etiket 
verplicht. De in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen worden met behulp 
van andere middelen verstrekt of zijn op 
verzoek van de consument beschikbaar.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 
14, lid 4, zijn bij verpakkingen of 
recipiënten waarvan het grootste oppervlak 
minder dan 25 cm2 bedraagt, alleen de 
vermeldingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, 
onder a), b), c), e) en f), op de verpakking 
of op het etiket verplicht.  Om eventuele 
leesbaarheidsproblemen te voorkomen 
worden de in artikel 9, lid 1, onder b), 
bedoelde vermeldingen ook met behulp 
van andere middelen verstrekt of op 
verzoek van de consument beschikbaar 
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gesteld.

Or. fr

Motivering

De lijst van ingrediënten zou altijd moeten worden vermeld, ongeacht de grootte van de 
verpakking. Maar aangezien artikel 14, lid 4 geen optimale garanties voor de algemene 
leesbaarheid biedt, moet deze informatie ook met behulp van andere middelen worden 
verstrekt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, en bier 
en gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) 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. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. 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.

(e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, bier, 
appelwijn, perenwijn en gedistilleerde 
drank, als omschreven in artikel 2, lid 1, 
van Verordening (EG) 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. De Commissie stelt 
[twee jaar na de inwerkingtreding van deze
verordening] een verslag over de 
toepassing van artikel 19 op deze 
producten op en kan dit verslag vergezeld 
laten gaan van een voorstel voor specifieke 
maatregelen tot vaststelling van de 
voorschriften voor de etikettering van 
ingrediënten. 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. fr
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Motivering

Het toekennen van een tijdelijke vrijstelling om rekening te houden met de specificiteit van de 
alcoholhoudende dranken is weliswaar terecht, maar vijf jaar lijkt ons overdreven en de 
Commissie zou binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening een verslag 
moeten indienen. Omwille van de coherentie zouden ook appelwijn en perenwijn vrijgesteld 
moeten zijn.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers, en zout.

(b) de hoeveelheden vetten, verzadigde 
vetzuren, transvetzuren, koolhydraten met 
een specifieke verwijzing naar suikers, en 
zout.

Or. fr

Motivering

Voor transvetzuren zou de verplichte vermelding moeten gelden. Het afzonderlijk vermelden 
van cholesterol en vetten die cholesterol bevatten kan nuttig zijn voor de consument. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de hoeveelheden vezels en eiwitten.

Or. fr

Motivering

Voor transvetzuren zou verplichte vermelding moeten gelden. 
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, en bier en 
gedistilleerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) 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. De Commissie stelt 
[vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. 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 is niet van toepassing op wijn, als 
omschreven in Verordening (EG) nr. 
1493/1999 van de Raad, bier, appelwijn, 
perenwijn en gedistilleerde drank, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) 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. De Commissie stelt 
[twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] een verslag over de 
toepassing van dit lid op deze producten op 
en kan dit verslag vergezeld laten gaan van 
een voorstel voor specifieke maatregelen 
tot vaststelling van de voorschriften voor 
een verplichte voedingswaardedeclaratie 
voor deze producten. 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. fr

Motivering

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) transvetzuren; Schrappen
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Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letters f en g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) vezels; Schrappen
(g) eiwitten;

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) cholesterol,

Or. fr

Motivering

Het afzonderlijk vermelden van cholesterol en vetten die cholesterol bevatten kan nuttig zijn 
voor de consument.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) andere in deel A van bijlage XIII 
genoemde stoffen.
Deze declaratie kan bestanddelen van de 
hierboven genoemde categorieën 
omvatten, op voorwaarde dat ook de 
samengestelde nutriënt vermeld wordt.
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Or. fr

Motivering

De toevoeging van de "andere stoffen" is een kwestie van coherentie met bijlage XIII. Het kan 
ook nuttig zijn de bestanddelen van de belangrijkste categorieën te preciseren (Omega-3 is 
een voorbeeld van een bestanddeel van meervoudig onverzadigde vetzuren).

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt, naargelang het geval, uitgedrukt als 
percentage van de in deel B van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames per 100 g, 
per 100 ml of per portie. Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

3. De verplichte voedingswaardedeclaratie 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
deel B van bijlage XI vastgestelde 
referentie-innames per 100 g, per 100 ml of 
per portie. Deze declaratie gaat vergezeld 
van de vermelding "aanbevolen maximale 
dagelijkse inname". Ook de eventuele 
declaratie van de vitaminen en mineralen 
wordt uitgedrukt als percentage van de in 
punt 1 van deel A van bijlage XI 
vastgestelde referentie-innames.

Or. fr

Motivering

De referentie-innames moeten verplicht in procent worden aangegeven. Er moet echter 
duidelijk bij worden vermeld dat de aanbevolen innames geen streefdoel zijn maar een 
maximum voor een type-individu.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 

4. De declaratie van polyolen en/of zetmeel 
en de declaratie van andere types vetzuren 
dan de verplicht te declareren verzadigde 
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vetzuren, als bedoeld in artikel 29, lid 1, 
onder b), wordt gepresenteerd 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.

vetzuren en transvetzuren, als bedoeld in 
artikel 29, lid 1, onder b), wordt 
gepresenteerd overeenkomstig deel B van 
bijlage XIII.

Or. fr

Motivering

Aanpassing van de tekst aan artikel 29 als gewijzigd.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken.

2. Als het levensmiddel als afzonderlijke 
portie is voorverpakt en alle porties 
volstrekt identiek zijn, is het toegestaan om 
de voedingswaardedeclaratie alleen per 
portie uit te drukken. 

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 
afzonderlijk porties zijn voorverpakt, het 
toegestaan is om de voedingswaarde alleen 
per portie uit te drukken. 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.

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die niet in lid 2 worden 
genoemd het toegestaan is om in het 
hoofdgezichtsveld van de in artikel 29, lid 
1, onder a) en b) bedoelde elementen de 
voedingswaarde alleen per portie uit te 
drukken. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden voor het eind van de 
overgangsperiode vastgesteld volgens de 
in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. fr

Motivering

De vermelding van de voedingswaarde per portie is voor de meeste producten veel nuttiger 
voor de consument dan de relatief abstracte vermelding van de voedingswaarde per 100 g. 
Toch moet de omvang van de portie worden geharmoniseerd opdat de consument gemakkelijk 
kan vergelijken tussen verschillende merken voor eenzelfde typeproduct.



PA\747405NL.doc 17/23 PE414.258v01-00

NL

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verplichte voedingswaardedeclaratie, 
uitgezonderd de in artikel 29, lid 1, onder 
b) bis genoemde elementen, wordt in het 
hoofdgezichtsveld aangebracht in de 
formaten als bepaald in artikel 31, de 
paragrafen 2 en 3. . Indien de 
verschillende elementen tezamen 
voorkomen, worden ze gepresenteerd in 
een duidelijk formaat in de volgende 
volgorde: energie, vetten, verzadigde 
vetzuren, transvetzuren, koolhydraten met 
een specifieke verwijzing naar suikers, en 
zout.

De voedingswaardedeclaratie, vermeld in 
percentage van de referentie-innames, 
wordt gepresenteerd in een goed leesbaar 
en meteen begrijpelijk grafisch formaat 
(bijvoorbeeld histogrammen of sectoren).

Or. fr

Motivering

Eiwitten en vezels moeten verplicht worden gedeclareerd, maar niet op het belangrijkste 
oppervlak. Anderzijds zou, omwille van de zichtbaarheid en de interpreteerbaarheid, de 
verplichte vermelding van de referentie-innames in percentage moeten worden gepresenteerd 
in de vorm van grafieken.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voedingswaardedeclaratie in verband 
met de in artikel 29, lid 2, bedoelde 

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

2, bedoelde elementen worden op één 
plaats aangebracht en, in voorkomend 
geval, wat de in artikel 29, lid 2 bedoelde 
elementen betreft, in de in deel C van 
bijlage XIII vastgestelde volgorde van 
presentatie.

Or. fr

Motivering

Op de achterkant van de verpakking komt een voedingswaardedeclaratie die alle nutriënten 
omvat.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het is wenselijker te vermelden dat een nutriënt volledig ontbreekt dan te spreken over 
"verwaarloosbare hoeveelheden"
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 
34, lid 1, mogen grafische vormen of 
symbolen voor de presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie worden gebruikt 
in het kader van een nationale regeling als 
bedoeld in artikel 44, mits aan de volgende 
essentiële voorschriften wordt voldaan:

Or. fr

Motivering

Eventuele nationale wetsvoorschriften mogen niet verhinderen dat de referentie-innames 
grafisch in percentages worden vermeld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie kan voorschriften 
vaststellen voor aspecten van de presentatie 
van de voedingswaardedeclaratie. Wat de 
in lid 5 bedoelde aspecten betreft, dient de 
Commissie uiterlijk aan het einde van de 
overgangsperiode een verslag in over de 
aspecten van de invoering van een 
uniforme presentatie op communautair 
niveau, met name rekening houdend met 
de bepalingen van lid 1 in verband met 
artikel 31, lid 3. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. fr

Motivering

Een harmonisatie van de manier waarop de voedingswaardedeclaratie moet worden 
gepresenteerd is noodzakelijk, maar er moet een grondige studie aan voorafgaan om te zien 
welke presentatie het best wordt opgenomen door de Europese consumenten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De term "kenmerkend", als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, verdient de voorkeur om te 
vermijden dat de herkomst van een ingrediënt wordt vermeld die de consument niet absoluut 
nodig heeft en zou leiden tot nutteloze overinformatie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 bedoelde 
vermeldingen, anders dan die bedoeld in 
artikel 9, lid 1, onder c), niet voor te 
schrijven, mits de in artikel 9, lid 1, onder 
a), b) en f) bedoelde informatie aan de 
eindverbruiker kan worden verstrekt 
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wanneer deze erom verzoekt.

Or. fr

Motivering

Zelfs indien bij niet-voorverpakte producten alleen de aanwezigheid van allergenen duidelijk 
moet worden aangegeven op de plaats van verkoop, zou andere belangrijke informatie, zoals 
de lijst van ingrediënten of het land van herkomst, moeten kunnen worden verstrekt aan de 
consument die erom verzoekt.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

VERMELDING: "bevat een bron van 
fenylalanine"

VERMELDING: "bevat aspartaam"

Or. fr

Motivering

Doel van dit amendement is de tekst voor de consument begrijpelijker te maken door gebruik 
te maken van de gangbare in plaats van de technische term.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Levensmiddelen die transvetzuren 
bevatten dienen een van de volgende 
vermeldingen te dragen:
"bevat transvetzuren" of "bevat geharde 
vetten" of "bevat gedeeltelijk geharde 
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vetten".
Deze vermelding moet op een andere 
manier worden gepresenteerd dan de 
informatie over de andere ingrediënten in 
het hoofdgezichtsveld en moet zeer goed 
leesbaar zijn.

Or. fr

Motivering

De transvetzuren worden erkend als schadelijk voor de gezondheid en zijn in enkele landen 
verboden. De aanwezigheid ervan moet verplicht en zeer goed leesbaar worden aangegeven.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – deel B – punten 1 en 2 – kolom "Aanduiding"

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "Olie", nader omschreven met: 1. "Olie", nader omschreven met:
– hetzij het adjectief "plantaardig" of 
"dierlijk", naargelang het geval,

– hetzij het adjectief "plantaardig" of 
"dierlijk", naargelang het geval,

– hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

– hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Het adjectief "geharde" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
geharde olie, tenzij het gehalte aan 
verzadigde vetzuren en transvetzuren in 
de voedingswaardedeclaratie is 
opgenomen

Het adjectief "geharde" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
geharde olie.

2. "Vet", nader omschreven met: 2. "Vet", nader omschreven met:

– hetzij het adjectief "plantaardig" of 
"dierlijk", naargelang het geval,

– hetzij het adjectief "plantaardig" of 
"dierlijk", naargelang het geval,

– hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

– hetzij de vermelding van de specifieke 
plantaardige of dierlijke oorsprong.

Het adjectief "gehard" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
gehard vet, tenzij het gehalte aan 
verzadigde vetzuren en transvetzuren in 
de voedingswaardedeclaratie is 

Het adjectief "gehard" moet worden 
toegevoegd aan de vermelding van een 
gehard vet.
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opgenomen.

Or. fr

Motivering

De transvetzuren worden erkend als schadelijk voor de gezondheid en zijn in enkele landen 
verboden. De aanwezigheid ervan moet verplicht en zeer goed leesbaar worden aangegeven. 
Het feit dat zij worden genoemd in de voedingswaardedeclaratie mag niet verhinderen dat zij 
duidelijk bij de ingrediënten worden vermeld.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – punt 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo nodig wordt hierna vermeld welke 
bewaarvoorschriften moeten worden 
nageleefd om de aangegeven houdbaarheid 
te waarborgen.

Zo nodig wordt hierna vermeld welke 
bewaarvoorschriften moeten worden 
nageleefd om de aangegeven houdbaarheid 
te waarborgen. De houdbaarheid na 
opening en de bewaarvoorschriften die na 
opening moeten worden nageleefd worden 
eveneens vermeld. Deze laatste 
verplichting geldt niet voor 
levensmiddelen waarvan het openen geen 
invloed heeft op de houdbaarheidsduur.

Or. fr

Motivering

Alleen op enkele snel bederfelijke producten wordt de houdbaarheidsduur na opening 
vermeld. Deze bepaling zou uitgebreid moeten worden tot alle producten waarvan het openen 
bepalend is voor de houdbaarheidsduur.
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