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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0040),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0052/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van veilig en gezond
voedsel is een wezenlijk aspect van de 
interne markt, dat een aanzienlijke bijdrage 
levert tot de gezondheid en het welzijn van 
de burgers en hun sociale en economische 
belangen.

(2) Het vrije verkeer van veilig voedsel is 
een wezenlijk aspect van de interne markt, 
dat een aanzienlijke bijdrage levert tot de 
gezondheid en het welzijn van de burgers 
en hun sociale en economische belangen.

Or. de
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Motivering

„Gezond voedsel“ wordt niet gedefinieerd; „gezond“ wordt daarom al door het begrip 
“veilig” tot uiting gebracht, omdat hiermee de afwezigheid van ziekmakende ingrediënten 
wordt aangegeven, en ook dat er geen hygiënische bezwaren zijn.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid van de consumenten te 
bereiken en hun recht op informatie te 
waarborgen, moet ervoor worden gezorgd 
dat de consumenten de nodige informatie 
krijgen over de levensmiddelen die zij 
consumeren. De keuzes van de 
consumenten kunnen onder meer door 
gezondheids-, economische, milieu-, 
sociale en ethische overwegingen worden 
beïnvloed. (4)

(3) Om een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid van de consumenten te 
bereiken en hun recht op informatie te 
waarborgen, moet ervoor worden gezorgd 
dat de consumenten de nodige informatie 
krijgen over de levensmiddelen die zij 
consumeren. De koopbeslissingen kunnen 
onder meer door gezondheids-, 
economische, milieu-, sociale en ethische 
overwegingen worden beïnvloed. (4)

Or. de

Motivering

Het gaat hier in de eerste plaats om koopbeslissingen; de beslissing tot koop is tevens de 
keuze om te consumeren.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Hoewel de oorspronkelijke 
doelstellingen en de kernelementen van de 
huidige etiketteringswetgeving nog steeds 
geldig zijn, is het nodig dat de wetgeving 
wordt gestroomlijnd om te zorgen voor een 
gemakkelijkere naleving en een grotere 

(9) Hoewel de oorspronkelijke 
doelstellingen en de kernelementen van de 
huidige etiketteringswetgeving nog steeds 
geldig zijn, is het nodig dat de wetgeving 
wordt gestroomlijnd om te zorgen voor een 
gemakkelijkere toepassing en een grotere 
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duidelijkheid voor de belanghebbenden en 
om haar te moderniseren om rekening te 
houden met nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie.

rechtszekerheid voor de belanghebbenden;   
en om haar te moderniseren om rekening te 
houden met nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de voedselinformatie

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 4

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 geven van 
levensmiddelen aan derden, het 
behandelen, serveren en verkopen van 
levensmiddelen door privépersonen, bij 
voorbeeld  tijdens evenementen zoals 
charitatieve activiteiten, buurtfeesten en 
vergaderingen, vallen niet onder deze 
verordening.

Or. de

Motivering

Het gaat hier niet om het behandelen van levensmiddelen, maar om het geven daarvan aan 
derden; Voorkomen van een dubbele bepaling.
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Amendement 5

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 voldoende 
flexibiliteit bieden en voortdurend worden 
gecontroleerd op haar actualiteit in 
verband met het werkelijke leven van de 
consumenten, wetenschappelijke inzichten 
en compatibiliteit met de interne markt en 
deze informatie moet eventueel worden 
aangepast.

Or. de

Motivering

Het belangrijk dat de voedselinformatie regelmatig op actualiteit wordt gecontroleerd en dat 
daarbij eventueel rekening wordt gehouden met nieuwe wetenschappelijke inzichten, bij 
voorbeeld over ingrediënten van levensmiddelen en/of her gedrag van de consument.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het hoofddoel van het voorschrijven 
van verplichte voedselinformatie moet zijn
de consumenten in staat te stellen een 
levensmiddel te identificeren en er 
passend gebruik van te maken en keuzes 
te maken die aan hun individuele 
voedingsbehoeften zijn aangepast.

(17) Het doel van het voorschrijven van 
verplichte voedselinformatie is, de 
consumenten in staat te stellen een bewuste 
koopbeslissing te nemen die op hun 
individuele voedingswensen en –
behoeften is afgestemd.

Or. de

Motivering

Verkorting en verduidelijking.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om het mogelijk te maken dat de 
voedselinformatiewetgeving wordt 
aangepast aan de veranderende 
informatiebehoeften van de consumenten 
moet er bij overwegingen over de 
noodzaak van verplichte voedselinformatie 
ook rekening mee worden gehouden dat de 
meerderheid van de consumenten grote 
belangstelling toont voor het verstrekken 
van bepaalde informatie.

(18) Om het mogelijk te maken dat de 
voedselinformatiewetgeving wordt 
aangepast aan de veranderende 
informatiebehoeften van de consumenten 
moet er bij overwegingen over de 
noodzaak van verplichte voedselinformatie 
ook rekening mee worden gehouden dat 
wetenschappelijk is aangetoond dat de 
meerderheid van de consumenten grote 
belangstelling toont voor het verstrekken 
van bepaalde informatie.

Or. de

Motivering

Verduidelijking: „grote belangstelling“ van „de meerderheid van de consumenten“ kan 
alleen maar met wetenschappelijke methoden  worden aangetoond.

Amendement 8

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, dan wel over nieuwe 
vormen waarin de voedselinformatie 
wordt weergegeven,  mogen echter alleen 
als dat nodig is, worden vastgesteld 
overeenkomstig de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid en 
duurzaamheid.

Or. de
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Motivering

Ook bij de invoering van nieuwe vormen waarin de voedselinformatie wordt weergegeven 
moet aan de genoemde principes worden voldaan.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De voorschriften inzake 
voedselinformatie moeten het gebruik van 
informatie verbieden die de consument 
misleidt of aan levensmiddelen een 
geneeskrachtige werking toeschrijft. Om 
doeltreffend te zijn moet dit verbod ook 
gelden voor de presentatie van 
levensmiddelen en de reclame die ervoor 
wordt gemaakt.

(20) In aanvulling op de reeds bestaande 
regelingen tegen misleidende reclame 
moeten de voorschriften inzake 
voedselinformatie het gebruik van 
informatie verbieden die de consument 
misleidt of aan levensmiddelen een 
geneeskrachtige werking toeschrijft. Om 
doeltreffend te zijn moet dit verbod ook 
gelden voor de presentatie van 
levensmiddelen en de reclame die ervoor 
wordt gemaakt.

Or. de

Motivering

Er moet op gewezen worden dat er al regelingen tegen misleidende reclame zijn.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om een versnippering van de 
voorschriften betreffende de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven ten aanzien 
van voedselinformatie te voorkomen, is het 
dienstig dat de verantwoordelijkheden van 
de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven op dit gebied 

(21) Om een versnippering van de 
voorschriften betreffende de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven en 
detailhandelaren bij onjuiste, misleidende 
of ontbrekende voedselinformatie te 
voorkomen, moeten de 
verantwoordelijkheden van de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven op dit gebied 
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worden verduidelijkt. ondubbelzinnig worden vastgelegd..

Or. de

Motivering

Om de betrokkenen rechtszekerheid te verschaffen, moeten hun plichten ondubbelzinnig 
worden vastgelegd. Het doel daarbij is dat handelsondernemingen niet ter verantwoording 
worden geroepen voor zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn, dan wel waarop ze geen 
invloed hebben. Het arrest in de zaak „Lidl-Italia“ van het Europees Hof van Justitie 
onderstreept de thans ontoereikende rechtszekerheid van levensmiddelhandelaren bij de 
geldende wetgeving.

Amendement 11

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. de

Motivering

Zie amendement op artikel 9, lid 3.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Wanneer sommige ingrediënten of 
andere stoffen bij de vervaardiging van 
levensmiddelen worden gebruikt en hierin 
nog aanwezig zijn, veroorzaken zij 
allergieën of intoleranties bij de 
consumenten, en sommige van deze 
allergieën of intoleranties vormen een 
gevaar voor de gezondheid van de mensen 
die eraan lijden. Het is belangrijk dat 
informatie over de aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen met een 
allergene werking wordt verstrekt om 
consumenten die aan een voedselallergie of 
-intolerantie lijden in staat te stellen 
doordachte en veilige keuzes te maken.

(24) Wanneer sommige ingrediënten of 
andere stoffen bij de vervaardiging van 
levensmiddelen worden gebruikt en hierin 
nog aanwezig zijn, dan kunnen zij bij 
mensen allergieën of intoleranties 
veroorzaken of in sommige gevallen zelfs 
de gezondheid van de betrokkenen in 
gevaar brengen. Het is belangrijk dat 
informatie over de aanwezigheid van 
levensmiddelenadditieven, technische 
hulpstoffen en andere stoffen met een 
wetenschappelijk aangetoonde allergene 
werking wordt verstrekt om met name
consumenten die aan een voedselallergie of 
-intolerantie lijden in staat te stellen 
doordacht levensmiddelen te kiezen die 
voor hen veilig zijn.

Or. de

Motivering

Wetenschappelijk aangetoonde allergenen veroorzaken alleen bij personen die aan een 
allergie lijden allergie- of intolerantieverschijnselen.

Amendement 13

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 

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

vermelde informatie de doelgroep 
beïnvloedt en dat een onleesbare 
productinformatie één van de belangrijkste 
oorzaken van de ontevredenheid van de 
consumenten met voedseletiketten is.

Or. de

Motivering

Levensmiddeleninformatie maakt een bewuste koopbeslissing mogelijk. De leesbaarheid 
hangt niet alleen af van de lettergrootte, maar ook van talloze andere factoren, zoals bij 
voorbeeld de dikte van streepjes of stippeltjes, de lettersoort en het contrast tussen de tekst en 
de achtergrond.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om te zorgen voor de verstrekking 
van voedselinformatie is het nodig dat 
aandacht wordt besteed aan alle wijzen 
waarop voedsel aan de consumenten 
wordt geleverd, inclusief de verkoop van 
levensmiddelen op afstand. Hoewel het 
duidelijk is dat via verkoop op afstand 
geleverde levensmiddelen aan dezelfde 
informatievoorschriften moeten voldoen 
als in winkels verkochte levensmiddelen, is 
het nodig dat wordt verduidelijkt dat in 
dergelijke gevallen de relevante verplichte 
voedselinformatie ook beschikbaar moet 
zijn voordat de aankoop plaatsvindt.

(26) Om te zorgen voor de verstrekking 
van voedselinformatie is het nodig dat ook 
rekening wordt gehouden met de verkoop 
van levensmiddelen op afstand. Hoewel het 
duidelijk is dat via verkoop op afstand 
geleverde levensmiddelen aan dezelfde 
informatievoorschriften moeten voldoen 
als in winkels verkochte levensmiddelen, is 
het nodig dat wordt verduidelijkt dat in 
dergelijke gevallen de relevante verplichte 
voedselinformatie ook beschikbaar moet 
zijn voordat de aankoop plaatsvindt.

Or. de

Motivering

Belangrijk voor de koopbeslissing is de verplichting dat informatie voor afsluiting van het 
koopcontract beschikbaar wordt gesteld. Stroomlijning van de tekst.
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Amendement 15

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. de

Motivering

Omdat alcoholische dranken niet onder deze verordening moeten vallen, kan hier ook geen 
rekening worden gehouden met alcoholhoudende mengdranken.

Amendement 16

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 

(28) Het is ook belangrijk dat aan de 
consumenten informatie over 
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 
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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.

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, likeurwijnen, 
mousserende wijnen, gearomatiseerde 
wijnen en dergelijke producten die van
andere vruchten dan wijndruiven worden 
vervaardigd, vruchtenbier  en 
gedistilleeerde drank, als omschreven in 
aritkel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken alsmede van 
alcoholhoudende mengdranken 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.

1PB L [ …] van […], blz. […]. 1PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
2PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. 2PB L 39 van 13.2.2008 blz, 16 .

Or. de

Motivering

Verduidelijking.
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Amendement 17

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 
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.

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

Or. de

Motivering

Zie overweging 27.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In sommige gevallen kan het zijn dat (30) Als exploitanten van 
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de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven willen aangeven 
dat een levensmiddel afkomstig is uit de 
Europese Gemeenschap om de aandacht 
van de consumenten te vestigen op de 
kwaliteiten van hun product en de 
productienormen van de Europese Unie.
Dergelijke aanduidingen moeten ook aan 
geharmoniseerde criteria voldoen.

levensmiddelenbedrijven willen aangeven 
dat een levensmiddel afkomstig is uit de 
Europese Gemeenschap om de aandacht 
van de consumenten te vestigen op de 
kwaliteiten van hun product en de 
productienormen van de Europese Unie, 
dan moeten dergelijke aanduidingen aan 
geharmoniseerde criteria voldoen.
Hetzelfde geldt, indien van toepassing, 
voor de aanduiding van de lidstaat.

Or. de

Motivering

Als vrijwillig wordt aangegeven dat de herkomst van een product de „Europese Unie“ en/of 
een “lidstaat” is, dan is het ter wille van de begrijpelijkheid, rechtszekerheid en 
compatibiliteit met de interne markt noodzakelijk, dat zulks in een uniforme en 
voorgeschreven vorm gebeurt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De voedingswaardedeclaratie op een 
levensmiddel betreft informatie over de 
aanwezigheid van energie en bepaalde 
nutriënten in levensmiddelen. De 
verplichte verstrekking van 
voedingswaarde-informatie moet 
maatregelen op het gebied van de 
voedingseducatie van het grote publiek 
ondersteunen en het maken van doordachte 
voedselkeuzes bevorderen.

(32) De voedingswaardedeclaratie op een 
levensmiddel betreft informatie over de 
aanwezigheid van energie en bepaalde 
nutriënten en ingrediënten in 
levensmiddelen. De verplichte verstrekking 
van voedingswaarde-informatie moet 
maatregelen op het gebied van de 
voedingseducatie van het grote publiek 
ondersteunen en het maken van doordachte 
voedselkeuzes bevorderen.

Or. de

Motivering

Zout is bij voorbeeld geen nutriënt, maar een ingrediënt.
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Amendement 20

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 het energiegehaltede 
nutriënteninhoud van alcoholhoudende 
dranken toegankelijk is..

Or. de

Motivering

Weliswaar vallen alcoholhoudende dranken niet onder deze verordening;  maar toch kunnen 
ze een aanzienlijke bijdrage aan de opname van energie leveren. Daarom moeten 
consumenten de mogelijkkheid hebben informatie over het energiegehalte van alcoholische 
dranken te krijgen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor de consistentie en de samenhang 
van de communautaire wetgeving moet de 
vrijwillige vermelding van voedings- en 
gezondheidsclaims op voedseletiketten 
geschieden overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1924/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 
2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

(35) Voor de rechtszekerheid en de
samenhang van de communautaire 
wetgeving moet de vrijwillige vermelding 
van voedings- en gezondheidsclaims op 
voedseletiketten geschieden 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1924/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 december 2006 inzake 
voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen.

Or. de
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Motivering

Het gaat hier ondubbelzinnig om de rechtszekerheid van betrokkenen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om onnodige lasten voor het 
bedrijfsleven te vermijden is het dienstig 
dat bepaalde categorieën van 
levensmiddelen die niet verwerkt zijn of
waarvoor de voedingswaarde-informatie 
geen beslissende factor voor de keuze van 
de consument is, worden vrijgesteld van de 
verplichte voedingswaardedeclaratie, tenzij 
de verplichting om dergelijke informatie te 
verstrekken wordt voorgeschreven door 
andere communautaire wetgeving.

(36) Om onnodige lasten voor de 
levensmiddelenproducenten en de handel
te vermijden is het dienstig dat bepaalde 
categorieën van levensmiddelen die niet 
verwerkt zijn of waarvoor de 
voedingswaarde-informatie geen 
beslissende factor voor de 
aankoopbeslissing van de consument is, 
worden vrijgesteld van de verplichte 
voedingswaardedeclaratie, tenzij de 
verplichting om dergelijke informatie te 
verstrekken wordt voorgeschreven door 
andere communautaire wetgeving.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen moeten 
niet-voorverpakte levensmiddelen ter wille van de rechtszekerheid niet onder de 
toepassingssfeer van deze verordening vallen.

Amendement 23

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 

(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 voor de 
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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.

gemiddelde consument  eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn. Het lijkt 
zinvol de informatie in een en hetzelfde 
gezichtsveld weer te geven, zodat 
gewaarborgd is dat de consumenten de 
essentiële voedingswaarde-informatie
gemakkelijk kunnen lezen wanneer zij 
levensmiddelen kopen.

Or. de

Motivering

Het zou aanmatigend zijn als hier beoordeeld zou worden hoe het met  de kennis van de 
burgers van de Europese Unie gesteld is. Verder moet de verwijzing naar onderzoek worden 
geschrapt, omdat dit blijkbaar niet nader gespecificeerd kon worden; in ieder geval bestaat 
tot dusver geen onderzoek over het gedrag van de consument bij het kopen van 
levensmiddelen waarin rekening met alle lidstaten wordt gehouden (zie ook overweging 38).
Verder kan, gezien het grote aantal verschillende levensmiddelenverpakkingen, nauwelijks 
een algemene definitie van het “hoofdgezichtsveld” worden gegeven, net zomin als bij menige 
verpakking duidelijk uit te maken valt wat de voorkant is.

Amendement 24

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 

(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 
wetenschappelijk onderbouwde gegevens 
in de gehele Gemeenschap beschikbaar 
over de wijze waarop de gemiddelde 
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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.

consument de alternatieve uitdrukking van 
de informatie begrijpt en gebruikt. Om 
producten in verpakkingen met 
verschillende grootte met elkaar te 
kunnen vergelijken is het daarom zinvol 
vast te houden aan de verplichting de 
voedingswaarde per 100g/100ml aan te 
geven en eventueel toe te staan dat bij 
wijze van aanvulling andere porties 
worden vermeld.

Or. de

Amendement 25

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 declaratie in het hoofdgezichtsveld 
van de hoeveelheden voedingselementen 
en vergelijkende indicatoren 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.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij overweging 37.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De lidstaten moeten het recht (41) Ook bij niet-voorverpakte 
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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.

levensmiddelen en het aanbod van grote 
cateringbedrijven is informatie over 
mogelijke allergenen zeer belangrijk voor 
personen met een allergie. Daarom moet 
dergelijke informatie altijd aan de 
consument kunnen worden verstrekt.

Or. de

Motivering

Speciale nationale regelingen in de lidstaten zouden schadelijk zijn voor de interne markt en 
zouden deze verordening tot in het absurde voeren.

Amendement 27

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.

Or. de

Motivering

Speciale nationale regelingen in de lidstaten zouden schadelijk zijn voor de interne markt en 
zouden deze verordening tot in het absurde voeren.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De voorschriften inzake 
voedselinformatie moeten kunnen worden 
aangepast aan de snel veranderende 
sociale, economische en technologische 
omgeving.

Schrappen

Or. de

Motivering

Wordt al bestreken door overweging 16.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om ervoor te zorgen dat meer 
gedetailleerde voorschriften inzake 
voedselinformatie op dialectische wijze 
worden opgesteld en vastgesteld en op 
beste praktijken zijn gestoeld, moeten op 
communautair en nationaal niveau 
flexibele mechanismen worden opgezet 
die zijn gebaseerd op een openbare en 
transparante raadpleging en een 
duurzame wisselwerking tussen een groot 
aantal representatieve belanghebbenden.
Dergelijke mechanismen kunnen leiden 
tot de ontwikkeling van nationale niet-
bindende regelingen op grond van solide 
consumentenonderzoek en een brede 
raadpleging van belanghebbenden. Er 
moeten mechanismen worden opgezet die 
de consumenten in staat stellen de 
overeenkomstig een nationale regeling 
geëtiketteerde levensmiddelen te 
identificeren, bijvoorbeeld aan de hand 

(45) Het moet mogelijk zijn om eventueel, 
zolang voldaan wordt aan de 
voorschriften van deze verordening,  uit 
de industrie en handel voortkomende 
vormen van aanduiding van de 
voedingswaarde te gebruiken.
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van een identificatienummer of een 
symbool.

Or. de

Motivering

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Om ervoor te zorgen dat de in de 
lidstaten behaalde resultaten een 
consistent niveau vertonen, is het nodig 
dat de constante uitwisseling van beste 
praktijken en ervaring tussen de lidstaten 
en met de Commissie wordt bevorderd en 
de deelname van de belanghebbenden aan 
dergelijke uitwisselingen wordt 
gestimuleerd.

Schrappen

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de overwegingen 41 en 42.
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Amendement 31

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) Ter voorkoming van overbelasting 
van vooral kleine en middelgrote bedrijven 
in de ambachtelijke levensmiddelensector, 
waartoe ook cateringbedrijven en 
rechtstreekse verkopers van uit de 
landbouw afkomstige levensmiddelen 
worden gerekend, dienen hun producten
niet te vallen onder de voorschriften voor 
de aanduiding van de voedingswaarde.

Or. de

Motivering

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. 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 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49a) Uiteraard kunnen ook de producten 
van de ambachtelijke 
levensmiddelensector stoffen bevatten die 
bij gevoelige personen allergieën of 
intoleranties veroorzaken. Omdat echter
juist niet-voorverpakte producten in een 
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rechtstreeks contact met de klant worden 
verkocht, moet informatie hierover, bij 
voorbeeld in het verkoopgesprek of met 
een duidelijk zichtbaar informatiebordje 
in de verkoopruimte dan wel d.m.v.
klaarliggend informatiemateriaal, 
mogelijk zijn.

Or. de

Motivering

Uitgebreide informatie over allergenen bij alle producten is bij niet-voorverpakte producten 
bijna onmogelijk en zou in het bijzonder bij kleine en middelgrote bedrijven tot aanzienlijke 
concurrentienadelen en hogere kosten leiden. Bovendien kan kruiscontaminatie in klein 
behuisde bedrijven niet worden uitgesloten.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening legt de basis voor de 
waarborging van een hoog niveau van 
consumentenbescherming ten aanzien van 
voedselinformatie, rekening houdend met 
de verschillen in de perceptie van de 
consumenten en hun informatiebehoeften, 
en zorgt daarbij ook voor het soepel 
functioneren van de interne markt.

1. Deze verordening legt de basis voor 
transparantie bij de inkoop van 
levensmiddelen en aldus voor de 
waarborging van een hoog niveau van 
consumentenbescherming ten aanzien van 
voedselinformatie, rekening houdend met 
de verschillen in de perceptie van de 
consumenten en hun informatiebehoeften, 
en zorgt daarbij ook voor het soepel 
functioneren van de interne markt zonder 
concurrentievervalsing.

Or. de

Motivering

Verduidelijking:
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Deze verordening is van toepassing op alle 
stadia van de voedselketen waar het gaat 
om de verstrekking van voedselinformatie 
aan de consumenten.

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 
levensmiddelen die voor afgifte aan de 
eindverbuiker bestemd zijn, alsmede voor 
levensmiddelen die voor levering aan 
grootcateraars bestemd zijn.

Or. de

Motivering

Stroomlijning en redactionele verbetering van de tekst.

Amendement 35

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. De Commissie legt vóór 
[datum waarop deze verordening in 
werking treedt] een lijst voor van 
etiketteringsvoorschriften die in specifieke
communautaire wetgeving voor 
bijzondere levensmiddelen zijn 
vastgesteld.

Or. de
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Motivering

Wegens het grote aantal specifieke wettelijke voorschriften lijkt een dergelijke lijst nodig om 
de betrokkenen in de levensmiddelenketen duidelijkheid en rechtszekerheid te geven.

Amendement 36

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) „Information über Lebensmittel“:
"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 
technologieën 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;

Or. de

Motivering

Het gaat hier niet om technische instrumenten, maar om technologieën.

Amendement 37

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 

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

levensmiddelen of  alleen voor nader 
gespecificeerde levensmiddelen gelden;

Or. de

Motivering

Voorkomen van een dubbele bepaling.

Amendement 38

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;

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

Or. de

Motivering

Verduidelijking (van de Duitse tekst; niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "grootcateraars": bedrijven of 
instellingen (inclusief voertuigen en vaste 
of mobiele kramen), zoals restaurants, 
kantines, scholen en ziekenhuizen, waar in 
het kader van de normale bedrijfsactiviteit 
voedsel voor aflevering aan de 
eindverbruiker wordt bereid, dat zonder 
verdere bereiding klaar voor consumptie 

d) „grootcateraars“: bedrijven of 
instellingen (inclusief voertuigen en vaste 
of mobiele kramen), zoals restaurants, 
kantines, scholen, ziekenhuizen of 
cateringbedrijven waar in het kader van de 
normale bedrijfsactiviteit voedsel wordt 
bereid dat voor directe consumptie door de 
eindverbruiker is bestemd;
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is;

Or. de

Motivering

Verduidelijking en noodzakelijke aanvulling. Ook cateringbedrijven zijn grootcateraars.

Amendement 40

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 in het 
verpakkingsmateriaal, 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;

Or. de

Motivering

Vereenvoudiging.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ebis) „niet-voorverpakt levensmiddel“:
levensmiddel dat onverpakt aan de 
eindverbuiker wordt aangeboden en pas 
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op het moment van verkoop aan de 
eindverbruiker verpakt wordt;

Or. de

Motivering

Definitie is op grond van artikel 41 noodzakelijk.

Amendement 42

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 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;

Or. de

Motivering

Redactionele verbetering (van de Duitse tekst, niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) "etikettering": de vermeldingen, 
aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, 
afbeeldingen of tekens die betrekking 
hebben op een levensmiddel en voorkomen 
op een verpakkingsmiddel, document, 
schriftstuk, etiket, band of label, dat bij dit 

j) "etikettering": de vermeldingen, 
fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen 
of tekens die betrekking hebben op een 
levensmiddel en voorkomen op een 
verpakkingsmiddel, document, schriftstuk, 
etiket, band of label, dat bij dit 
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levensmiddel is gevoegd of daarop 
betrekking heeft;

levensmiddel is gevoegd of daarop 
betrekking heeft;

Or. de

Motivering

(Redactionele verbetering van de Duitse tekst; niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 44

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 zonder dat zij de 
verpakking hoeven om te draaien;

Or. de

Motivering

Redactionele verbetering (van de Duitse tekst, niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(kbis) „leesbaarheid“: schrift, druk, 
reliëfdruk, markering, gravure, 
stempeling, enz. die de consument met een 
normaal gezichtsvermogen in staat stelt 
teksten, zoals bij voorbeeld etiketteringen 
van en vermeldingen op levensmiddelen, 
zonder optische hulpmiddelen waar te 
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nemen; de leesbaarheid hangt af van de 
grootte van het schrift, het soort schrift, 
de dikte van streepjes of stippeltjes van het 
schrift, de afstand tussen de woorden, 
letters en regels, de verhouding tussen de 
letterbreedte en  -hoogte alsmede het 
contrast tussen het schrift en de 
achtergrond.

Or. de

Motivering

Deze definitie is nodig omdat de grootte van het schrift alleen geen waarborg voor de 
leesbaarheid van een tekst is.

Amendement 46

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;

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

Or. de

Motivering

Het gaat hier niet om het accepteren van een benaming, maar om het begrijpen daarvan.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 2 - letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

r) "essentiële voorschriften": de 
voorschriften die het niveau van de 

r) "essentiële voorschriften": de 
voorschriften die het niveau van de 
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consumentenbescherming en de 
voedselinformatie ten aanzien van een 
gegeven kwestie bepalen en die zijn 
vastgelegd in een communautair 
wetsbesluit dat de ontwikkeling van de in 
artikel 44 bedoelde nationale regelingen 
mogelijk maakt;

consumentenbescherming en de 
voedselinformatie ten aanzien van een 
gegeven kwestie bepalen en die zijn 
vastgelegd in een communautair 
wetsbesluit.

Or. de

Motivering

Artikel 44 wordt geschrapt.

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

„datum van minimale houdbaarheid van 
een levensmiddel“: de datum tot waarop 
het levensmiddel zijn specifieke 
eigenschappen behoudt, mits het op 
passende wijze,  dan wel op een speciale, 
op de verpakking aangegeven manier,
wordt bewaard;

Or. de

Motivering

Sommige levensmiddelen moeten op een speciale wijze worden bewaard, bij voorbeeld onder 
koeling, wat op de verpakking moet worden aangegegeven.

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

sbis) „uiterste consumptiedatum van een 
levensmiddel“: de datum waarvoor een 



PR\749676NL.doc 35/95 PE415.015v01-00

NL

levensmiddel moet worden geconsumeerd.
Na deze datum mag het levensmiddel niet 
meer als zodanig aan consumenten 
worden verstrekt.

Or. de

Motivering

De Commissie maakt in Bijlage 3 een duidelijk onderscheid tussen de datum van minimale 
houdbaarheid en de uiterste consumptiedatum. Daarom moet ook dit laatstgenoemde begrip 
worden gedefinieerd.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ster) „productiedatum“: de datum waarop 
een product wordt vervaardigd, verpakt en 
eventueel ingevroren.

Or. de

Motivering

Deze definitie is noodzakelijk.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Bij de verstrekking van voedselinformatie 
wordt gestreefd naar een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
producten in het belang van de 
consument, zodat een basis wordt 
verschaft voor het maken van goed
doordachte keuzes en het veilig gebruik 
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aandacht wordt besteed aan gezondheids-, 
milieu-, economische, sociale en ethische 
aspecten.

van levensmiddelen.

Or. de

Motivering

Het is noodzakelijk de tekst met de aspecten transparantie en vergelijkbaarheid aan te vullen.
Als de geschrapte aspecten in de tekst gehandhaafd zouden blijven, zou de informatie op 
levensmiddelen buiten haar oevers kunnen treden, wat bij de consument tot verwarring zou 
leiden en contraproductief zou werken.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voedseletiketteringen moeten voor 
de gemiddelde consument gemakkelijk op 
te merken, leesbaar en begrijpelijk zijn.

Or. de

Motivering

Etikettering zou geen zin hebben als deze niet opvalt en niet makkelijk leesbaar en begrijpelijk  
zou zijn.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - Inleiding

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:

(1) Wanneer de wet voedselinformatie 
voorschrijft, betreft dit informatie die, met 
name, onder een van de volgende 
categorieën valt:
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Or. de

Motivering

Voorkomen van een dubbele bepaling.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 1 - letter b - punt 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. de

Motivering

De verordening heeft niet rechtstreeks het doel de gezondheid van de consumenten door 
eventuele waarschuwingen te beschermen, maar consumenten op grond van 
voedingsinformatie een bewuste koopbeslissing te laten nemen, die tot een meer 
uitgebalanceerde voeding en zo op de lange termijn tot een betere gezondheid van 
consumenten leidt.

Amendement 55

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 goed met kennis van zaken keuzes 
te maken.

Or. de
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

2. Bij het overwegen van de noodzaak van 
verplichte voedselinformatie wordt 
rekening gehouden met de wijdverspreide 
behoefte bij de overwegende meerderheid 
van de consumenten aan bepaalde 
informatie waaraan zij significante waarde 
hechten of met de vraag of met 
wetenschappelijke resultaten kan worden 
aangetoond dat de consument met behulp 
van deze informatie goed doordachte 
keuzes kan maken.

Or. de

Motivering

Verduidelijking en onderstrepen van de noodzaak gebruik te maken van wetenschappelijke 
resultaten bij de wetgeving inzake voedselinformatie.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - Inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voedselinformatie mag niet misleidend 
zijn, met name:

1. Voedselinformatie mag niet misleidend 
zijn, met name:

Or. de

Motivering

(Dit amendment geldt niet voor de Nederlandse versie.)
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door te suggereren dat het levensmiddel 
bijzondere kenmerken vertoont, hoewel 
alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde 
kenmerken bezitten.

c) door te suggereren dat het levensmiddel 
bijzondere kenmerken vertoont, hoewel
alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde 
kenmerken bezitten, dan wel door 
nadrukkelijk te wijzen op het ontbreken 
van bepaalde ingrediënten en/of 
voedingsstoffen, die in het desbetreffende 
soort levensmiddel principieel niet 
aanwezig zijn.  

Or. de

Motivering

Een bijzondere vorm van misleiding is, wanneer onderstreept wordt dat vanzelfsprekende 
eigenschappen van een levensmiddel iets bijzonders zijn, bij voorbeeld wanneer gomsnoepjes 
met vruchtensmaak, die in principe geen vet bevatten, van de opdruk “vetvrij” worden 
voorzien.

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

cbis) door expliciet reclame te maken voor 
een duidelijke vermindering van het 
suiker- en/of vetgehalte, wanneer niet 
tevens het energiegehalte (kilojoule, resp. 
kilocalorieën) dienovereenkomstig is 
gereduceerd;

Or. de

Motivering

De gemiddelde consument gaat ervan uit dat een voedingsmiddel waarbij op de meest 
prominente kant van de verpakking reclame wordt gemaakt voor een aanzienlijke 
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vermindering van het suiker- of vetgehalte ook een dienovereenkomstig verminderd 
energiegehalte heeft.  Dit is vaak echter niet het geval omdat suiker dan wel vet door andere 
ingrediënten werden vervangen.  Bij dergelijke opschriften van het product moet van een 
misleiding van de consument worden gesproken.

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

cter) door het woord „dieet“ te vermelden 
als het voedingsmiddel niet voldoet aan de 
communautaire voorschriften inzake 
levensmiddelen die voor een bijzondere 
voedingswijze bestemd zijn.

Or. de

Motivering

Bij veel levensmiddelen die van het opschrift „dieet“ worden voorzien, wordt een sterk 
verminderd suiker- en vetgehalte gesuggereerd en daarmee een sterk gereduceerd 
energiegehalte, hoewel dat laatste vaak niet zo is. Daarom mag de aanduiding “dieet” slechts 
voorbehouden blijven aan levensmiddelen die werkelijk voor een bijzondere voedingswijze 
zijn bestemd.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voedselinformatie moet nauwkeurig, 
duidelijk en begrijpelijk voor de 
consument zijn.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ingelast in artikel 3, lid 1, onder letter a).
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 4 - Inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het in lid 3 vastgestelde verbod geldt 
niet voor de volgende activiteiten:

4. De leden 1 en 3 gelden ook voor de 
volgende activiteiten:

Or. de

Motivering

Natuurlijk moet het in lid 1 bepaalde voor de reclame voor en opmaak van levensmiddelen 
gelden. Bovendien is er in de Duitse versie een vertaalfout geslopen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de leden 3 en 4 zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
binnen het onder hun controle staande 
bedrijf voor de naleving van de 
voorschriften van de 
voedselinformatiewetgeving die relevant 
zijn voor hun activiteiten en gaan zij na of 
aan deze voorschriften wordt voldaan.

Onverminderd de leden 3 en 4 zorgen de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
binnen het onder hun controle staande 
bedrijf voor de naleving van de 
voorschriften van de 
voedselinformatiewetgeving die relevant 
zijn voor hun activiteiten.

Or. de

Motivering

De controle achteraf maakt deel uit van de beschreven controle door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en behoeft daarom niet expliciet te worden vermeld.
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Amendement 64

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.

Schrappen

Or. de

Motivering

De verordening houdt zich niet bezig met strafbare feiten.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Als bij exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor detailhandels-
en distributieactiviteiten die niet van 
invloed zijn op de voedselinformatie 
dankzij zorgvuldig optreden hunnerzijds 
bekend wordt dat een levensmiddel niet 
voldoet aan de voorschriften van deze 
verordening, dan nemen zij dit onverwijld 
van de markt.
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Or. de

Motivering

Voor een ondubbelzinnige afbakening van de verantwoordelijkheden moet dit voorschrift 
duidelijker geredigeerd worden. Het doel daarbij is dat handelsondernemingen niet ter 
verantwoording worden geroepen voor zaken waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn, dan wel 
waarop ze geen invloed hebben. Het arrest in de zaak „Lidl-Italia“ van het Europees Hof van
Justitie onderstreept de thans ontoereikende rechtszekerheid van levensmiddelhandelaren bij 
de geldende wetgeving.

Amendement 66

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 ter 
wederverkoop of verdere verwerking 
ontvangt om hem in staat te stellen de in 
artikel 9, lid 1, onder a) tot en met c) en f) 
en g), vermelde verplichte 
voedselinformatie aan de eindverbruiker te 
verstrekken.

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 6 - tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande de eerste alinea zorgen de Niettegenstaande de eerste alinea zorgen de 
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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.

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. de

Motivering

Vooral gegevens over het bewaren en het gebruik van een levensmiddel (artikel 9, lid 1, onder 
g)) moeten ook op de buitenverpakking worden aangegeven.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van verplichte vermeldingen Lijst van verplichte vermeldingen

Or. de

Motivering

Redactionele verbetering (van de Duitse tekst, niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Redactionele verbetering (van de Duitse tekst, niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de hoeveelheid van bepaalde 
ingrediënten of categorieën ingrediënten

d) de hoeveelheid van bepaalde 
ingrediënten of categorieën ingrediënten 
overeenkomstig Bijlage VI;

Or. de

Motivering

Inlassen van de juiste kruisverwijzing.

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

fbis) bij diepvriesproducten de 
productiedatum;

Or. de

Motivering

Deze vermelding heeft zin opdat de consument diepvriesproducten kan herkennen die veel te 
lang opgeslagen zijn geweest (schandaal met bedorven vlees in Duitsland).



PE415.015v01-00 46/95 PR\749676NL.doc

NL

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1 - letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bijzondere bewaarvoorschriften of 
gebruiksvoorwaarden;

g) bijzonder(e) bewaarvoorschriften en/of 
gebruiksvoorwaarden;

Or. de

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Verschuiving van artikel 9, lid 1, onder j), naar deze plaats ter wille van overzichtelijkheid en 
logische volgorde.

Amendement 74

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 

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 
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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;

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. de

Motivering

Correctie van de Duitse tekst (geldt niet voor de Nederlandse versie).

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 1 - letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Verschoven: ter wille van de overzichtelijkheid en een logische volgorde hoort deze letter 
direct achter artikel 9, lid 1, onder g) te komen.

Amendement 76

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 

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 
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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.

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.
Personen die in dit verband relevante 
belangen vertegenwoordigen dienen vóór 
de vaststelling van aanvullende 
uitvoeringsmaatregelen te worden 
gehoord.

Or. de

Motivering

Belanghebbenden die de gevolgen van eventuele uitvoeringsmaatregelen zullen ondervinden 
moeten vooral worden gehoord omdat zij de technische uitvoerbaarheid van beoogde 
maatregelen kunnen beoordelen.

Amendement 77

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. de

Motivering

De in lid 1 opgenomen lijst bevat zeer wezenlijke bepalingen en dient daarom niet onder de 
regelgevingsprocedure te vallen.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afwijkingen van de voorschriften inzake 
verplichte vermeldingen

Schrappen

Voor specifieke types of categorieën 
levensmiddelen kan de Commissie in 
uitzonderlijke gevallen voorzien in 
afwijkingen van de voorschriften van 
artikel 9, lid 1, onder b) en f), op 
voorwaarde dat deze afwijkingen er niet 
toe leiden dat de eindverbruiker en de 
grootcateraars op inadequate wijze 
worden geïnformeerd. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Indien ze niet in specifieke wettelijke voorschriften voor bepaalde levensmiddelen verplicht 
worden gesteld of indien deze verordening erin voorziet, dienen de verplichte vermeldingen 
voor alle levensmiddelen te gelden en mag de Commissie geen uitzonderingsregelingen 
vaststellen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij voorverpakte levensmiddelen wordt 
de verplichte voedselinformatie 
aangebracht op de verpakking of op een 
daaraan bevestigd etiket.

2.Bij voorverpakte levensmiddelen wordt 
de verplichte voedselinformatie 
aangebracht op de verpakking

Or. de
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Motivering

De geschrapte bepaling had ertoe kunnen leiden dat er “bijsluiters” bij levensmiddelen 
worden verpakt. Dit moet worden voorkomen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen 
zijn de bepalingen van artikel 41 van 
toepassing.

4. Op niet-voorverpakte levensmiddelen 
zijn de bepalingen van artikel 17, lid 3 bis
van toepassing.

Or. de

Motivering

Aanpassing

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij op de verpakking of op het 
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.

De in artikel 9, lid 1, bedoelde verplichte 
vermeldingen worden op de verpakking of 
op het etiket afgedrukt,  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, waarbij een goede leesbaarheid 
moet worden gegarandeerd.

De Europese Commissie ontwerpt samen 
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met personen die in dit verband relevante 
belangen vertegenwoordigen bindende 
regels voor de leesbaarheid van 
consumenteninformatie op 
levensmiddelen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de Commissie kunnen gedetailleerde 
voorschriften worden vastgesteld voor de 
presentatie van de verplichte 
vermeldingen en de uitbreiding van de 
voorschriften van lid 2 tot de bijkomende 
verplichte vermeldingen voor specifieke 
types of categorieën levensmiddelen, als 
bedoeld in de artikelen 10 en 38. 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. de
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Motivering

Met deze bepaling zou de Commissie te verstrekkende bevoegdheden krijgen, omdat het hier 
geenszins om „niet-essentiële onderdelen” gaat.

Amendement 83

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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ook op verpakkingen en containers met een grootste oppervlak van minder dan 10 cm² 
moeten opschriften leesbaar zijn, omdat bedrukking anders zinloos is. Belangrijk is hier 
alleen de vraag welke gegevens verplicht worden gesteld op kleine productverpakkingen. In 
deze kwestie wordt op een andere plaats helderheid gebracht.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 - lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en, zo nodig, 
onuitwisbare letters aangebracht. Andere 
aanduidingen, afbeeldingen of ander 
materiaal mogen de verplichte informatie 
in geen geval verbergen, minder zichtbaar 
maken, aan de aandacht onttrekken of 
onderbreken.

6. Verplichte voedselinformatie wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats en in 
duidelijk leesbare en, zo nodig, 
onuitwisbare letters aangebracht. Andere 
aanduidingen, afbeeldingen of ander 
materiaal, dan wel de 
levensmiddelenverpakking zelf, bij 
voorbeeld een geplakte vouw, mogen de 
verplichte informate in geen geval 
verbergen, minder zichtbaar maken of 
onderbreken.

Or. de
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Motivering

Noodzakelijke aanvulling. De vraag welke aanduidingen de aandacht afleiden zou tot velerlei 
interpretaties kunnen leiden en zou daarom de rechtszekerheid van levensmiddelenhandelaren 
in gevaar brengen.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de 
verplichte voedselinformatie aangebracht 
in een gemakkelijk te begrijpen taal voor 
de consumenten van de lidstaten waar een 
levensmiddel in de handel wordt gebracht.

1. Onverminderd artikel 9, lid 2, wordt de 
verplichte voedselinformatie zodanig 
geformuleerd dat zij  te begrijpen is door 
de gemiddelde consument van de lidstaat 
waar een levensmiddel in de handel wordt 
gebracht.

Or. de

Motivering

Met het woord „formuleren“ wordt zowel naar de officiële taal als de formulering zelf 
verwezen.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Weglating van bepaalde verplichte
vermeldingen

Vrijstelling van bepaalde verplichte
vermeldingen

Or. de

Motivering

Redactionele wijziging.
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Amendement 87

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. Bij verpakkingen of recipiënten waarvan 
het grootste oppervlak minder dan 25 cm2 
bedraagt, zijn alleen de vermeldingen als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), c), e) 
en f) en artikel 29, lid 1, onder a), 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.

Or. de

Motivering

Met de vermelding van het energiegehalte van een levensmiddel wordt wezenlijke informatie 
gegeven die de doorslag bij een bewuste koopbeslissing kan geven.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij niet-voorverpakte producten, 
met inbegrip van producten van 
cateringaanbieders zoals bedoeld in 
artikel 2, lid 2, letter d), zijn de in de 
artikelen 9 en 29 beschreven 
vermeldingen niet voorgeschreven.

Or. de

Motivering

Zie overweging 49.
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Weglating van de lijst van ingrediënten Algemene uitzonderingen op de lijst van 
ingrediënten

Or. de

Motivering

Redactionele verbetering voor meer duidelijkheid.

Amendement 90

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 

e) wijn, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad, 
likeurwijnen, mousserende wijnen, 
gearomatiseerde wijnen en dergelijke 
producten die van andere vruchten dan 
wijndruiven worden vervaardigd, 
vruchtenbier, bier en gedistilleeerde drank, 
als omschreven in aritkel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2008 betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
alsmede van alcoholhoudende 
mengdranken. 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 
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regelgevingsprocedure met toetsing; 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;
1PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

Or. de

Motivering

Alcoholhoudende dranken dienen in het algemeen niet onder deze verordening te vallen, maar 
hebben een speciale regeling nodig. Daarvoor moeten  eerst fundamentele kwesties worden 
opgelost, want een referentiewaarde voor de vermelding van de voedingswaarde van 100 ml 
zou bij voorbeeld in het geval van alcoholische dranken uiterst bedenkelijk zijn, en veel 
voedingsstoffen die zich in levensmiddelen bevinden komen in alcoholische dranken niet voor.  

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Weglating van bestanddelen van een 
levensmiddel uit de lijst van ingrediënten

Uitzonderingen op de vermeldingen in de 
lijst van ingrediënten voor 

levensmiddelenbestanddelen

Or. de

Motivering

Wijziging van de titel voor meer duidelijkheid.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses 
als oplosmiddelen of dragers van 

c) stoffen die in strikt noodzakelijke doses 
als oplosmiddelen of dragers van 
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voedingsstoffen, levensmiddelenadditieven 
en aroma's worden gebruikt;

voedingsstoffen, 
levensmiddelenadditieven, enzymen en 
aroma's worden gebruikt;

Or. de

Motivering

Completering van de lijst van stoffen.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 1 - letter bbis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bbis) het niet-voorverpakte 
levensmiddelen betreft en de 
eindverbruiker rechtstreeks in een 
verkoopgesprek en/of door een duidelijk 
zichtbaar informatiebordje in de 
verkoopruimte, dan wel d.m.v.
klaarliggend informatiemateriaal de 
relevante informatie over allergene 
stoffen krijgt.

Or. de

Motivering

Uitgebreide informatie over allergenen bij alle producten is bij niet-voorverpakte producten 
bijna onmogelijk en zou in het bijzonder bij kleine en middelgrote bedrijven tot aanzienlijke 
concurrentienadelen en hogere kosten leiden. Bovendien kan kruiscontaminatie in klein 
behuisde bedrijven niet worden uitgesloten.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan lid 1 wijzigen door er 
andere gevallen aan toe te voegen. Die 

2. De Commissie kan lid 1 aanvullen door 
er andere gevallen aan toe te voegen. Diese 
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maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden nach 
dem in Artikel 49 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle  
erlassen.

Or. de

Motivering

Verduidelijking:

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Datum van minimale houdbaarheid en 
uiterste consumptiedatum

Datum van minimale houdbaarheid en 
productiedatum

Or. de

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De passende datum wordt uitgedrukt 
overeenkomstig bijlage IX.

De passende datum wordt als volgt 
uitgedrukt:

A. DATUM VAN MINIMALE 
HOUDBAARHEID:
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden;
- "ten minste houdbaar tot …" wanneer 
in de datumaanduiding de dag is vermeld,
- "ten minste houdbaar tot einde …" in 
de andere gevallen.
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b) De in punt a) bedoelde vermeldingen 
gaan vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats op 
de etikettering waar de datum is 
aangegeven.
Zo nodig worden hieraan de 
bewaarvoorschriften toegevoegd, aan de 
hand waarvan de aangegeven 
houdbaarheid kan worden gewaarborgd.
c) De datum dient ongecodeerd te worden 
aangegeven door vermelding van 
achtereenvolgens de dag, de maand en het 
jaar.
Wanneer het evenwel gaat om 
levensmiddelen:
- met een houdbaarheid van minder dan 
drie maanden: vermelding van de dag en 
de maand;
- met een houdbaarheid van meer dan 
drie maanden, maar ten hoogste achttien 
maanden; vermelding van de dag en de 
maand;
- met een houdbaarheid van meer dan 
achttien maanden, kan worden volstaan 
met de vermelding van het jaar.
d) Onder voorbehoud van de 
communautaire bepalingen waarbij 
andere datumaanduidingen worden 
voorgeschreven, is de vermelding van de 
datum van houdbaarheid niet vereist bij:
- verse groenten en fruit, inclusief 
aardappelen, die niet zijn geschild of 
gesneden of soortgelijke bewerkingen 
hebben ondergaan; deze afwijking geldt 
niet voor gekiemde zaden en soortgelijke 
producten zoals scheuten van 
peulvruchten,
- wijn, likeurwijn, mousserende wijn, 
gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit 
andere vruchten dan druiven verkregen 
producten, alsmede uit druiven of 
druivenmost vervaardigde dranken van de 
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GN-codes 22060091, 22060093 en 
22060099,
- dranken met een alcoholgehalte van 10 
of meer volumeprocent,
- alcoholvrije frisdranken, 
vruchtensappen, vruchtennectars en 
alcoholhoudende dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 1,2 
volumeprocent in aparte recipiënten van 
meer dan 5 l, bestemd voor levering aan 
grootcateraars,
- broodbakkerij- of 
banketbakkerijproducten die naar hun 
aard bestemd zijn om binnen 24 uur na de 
bereiding te worden geconsumeerd,
- azijn,
- keukenzout,
- suikers in vaste vorm,
- suikergoedproducten bijna uitsluitend 
bestaande uit gearomatiseerde en/of 
gekleurde suiker(s),
- kauwgom en soortgelijke producten om 
te kauwen,
- afzonderlijke porties consumptie-ijs.
B. UITERSTE CONSUMPTIEDATUM
a) De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "te gebruiken tot";
b) De vermelding in punt a) gaat 
vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats op 
de etikettering waar de datum is 
aangegeven.
Die gegevens worden gevolgd door een 
beschrijving van de bewaarvoorschriften.
c) De datum dient ongecodeerd te worden 
aangegeven door vermelding van 
achtereenvolgens de dag, de maand en 
eventueel het jaar.
d. De wijze waarop de datum van 
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minimale houdbaarheid, als bedoeld in 
punt 1, onder c), van bijlage IX, moet 
worden aangegeven, kan nader worden 
gespecificeerd volgens de in artikel 49, lid 
2, bedoelde procedure.
C. PRODUCTIEDATUM
a)  De datum wordt voorafgegaan door de 
woorden "geproduceerd op";
b) De in punt a) bedoelde vermeldingen 
gaan vergezeld van:
- hetzij de datum zelf,
- hetzij een verwijzing naar de plaats op 
de etikettering waar de datum is 
aangegeven.
c) De datum dient ongecodeerd te worden 
aangegeven door vermelding van 
achtereenvolgens de dag, de maand en 
eventueel het jaar.

Or. de

Motivering

Ter verduidelijking wordt Bijlage IX in de wetstekst ingelast en aangevuld met de tekst over 
de productiedatum, analoog aan artikel 2, lid 2, letter s) bis (nieuw).

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 - lid 1 - eerste alinea - 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 eiwitten, verzadigde 
vetzuren, koolhydraten met een specifieke 
verwijzing naar suikers en zetmeel, 
natrium uit zout.

Or. de

Motivering

Eiwit moet als vitaal belangrijke voedingsstof in de voedingswaardedeclaratie genoemd 
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worden. Zetmeel is evenals suiker een koolhydraat en energieleverancier en moet daarom 
eveneens vermeld worden. Natrium wordt als belangrijk voedingselement speciaal vermeld.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 - lid 1 - tweede alinea

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, likeurwijnen, 
mousserende wijnen, gearomatiseerde 
wijnen en dergelijke producten die van 
andere vruchten dan wijndruiven worden 
vervaardigd, vruchtenbier, bier en 
gedistilleeerde drank, als omschreven in 
artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
110/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 betreffende 
de definitie, de aanduiding, de presentatie, 
de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van 
gedistilleerde dranken alsmede van 
alcoholhoudende mengdranken. 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.
1PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

Or. de
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Motivering

Alcoholhoudende dranken dienen in het algemeen niet onder deze verordening te vallen, maar 
hebben een speciale regeling nodig. Daarvoor moeten  eerst fundamentele kwesties worden 
opgelost, want een referentiewaarde voor de vermelding van de voedingswaarde van 100 ml 
zou bij voorbeeld in het geval van alcoholische dranken uiterst bedenkelijk zijn, en veel 
voedingsstoffen die zich in levensmiddelen bevinden komen in alcoholische dranken niet voor.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 - lid 2 - letters e en g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zetmeel; Schrappen
g) eiwitten;

Or. de

Motivering

Eiwitten werden in artikel 29, lid 1, letter b) ingevoegd.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lijsten in de leden 1 en 2 kunnen 
door de Commissie worden gewijzigd. 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. de
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Motivering

De genoemde lijsten bevatten wezenlijke onderdelen van de verordening.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml of, overeenkomstig 
artikel 32, leden 2 en 3, per portie.

2. De hoeveelheid energie en nutriënten, 
als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt per 
100 g of per 100 ml. In aanvulling daarop 
kan de hoeveelheid energie en nutriënten 
per portie worden aangegeven.

Or. de

Motivering

Met de vermelding van de hoeveelheid energie en nutriënten per 100 g of per 100 ml kan de 
consument producten direct vergelijken. Daarom moet deze vermelding principieel ook bij 
verpakkingen in porties verplicht worden gesteld. De aanvullende vermelding van de 
hoeveelheid energie en nutriënten per portie moet natuurlijk vooral voor verpakkingen in 
porties mogelijk zijn.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de voedingswaardedeclaratie per 
100 g of per 100 ml, als bedoeld in artikel 
31, lid 2, mag de informatie worden 
uitgedrukt per op het etiket aangegeven 
portie, mits het aantal porties in de 
verpakking wordt vermeld.

1. Naast de verplichte 
voedingswaardedeclaratie per 100 g of per 
100 ml, als bedoeld in artikel 31, lid 2, mag 
de informatie worden uitgedrukt per op het 
etiket aangegeven portie, mits het aantal 
porties in de verpakking wordt vermeld en 
mits de omvang van de porties realistisch 
is en voor de gemiddelde consument 
begrijpelijk wordt weergegeven, dan wel 
begrijpelijk word verduidelijkt. De 
Commissie ontwikkelt samen met de 
levensmiddelenbedrijven en de bevoegde 
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instanties van de lidstaten richtsnoeren 
voor de vermelding van realistische 
porties.

Or. de

Motivering

De definitie van porties is nodig opdat de consumenten zich daarvan een voorstelling kunnen 
maken. Zo kan een consument zich eenvoudiger voorstellen wat een portie van acht eenheden, 
resp. stuks (koekjes)  of een half kopje (noten) is dan wanneer het dienovereenkomstige aantal 
grammen wordt aangegeven. Daarnaast moet bij de portie worden uitgegaan van een 
realistische gemiddelde consumptie van de verbruiker om misleidende vermeldingen te 
voorkomen. (De vaak voorgeschreven portie-omvang van 25 gram is bij voorbeeld een niet-
realistische referentiehoeveelheid gebleken.)

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 2

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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Zie artikel 31, lid 2.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt vast voor welke 
levensmiddelen die worden aangeboden in 
verpakkingen die verscheidene porties van 
het levensmiddel bevatten, die niet als 

Schrappen
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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.

Or. de

Motivering

Zie artikel 31, lid 2.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingvormen kunnen voor 
de voedingswaardedeclaratie andere 
uitdrukkingvormen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

Naast de in artikel 31, leden 2 en 3, 
bedoelde uitdrukkingvormen kan de 
voedingswaardedeclaratie aanvullend, dus 
bij wijze van herhaling, in een andere 
vorm, bij voorbeeld door een grafische 
voorstelling, worden weergegeven.

a) de uitdrukkingsvorm heeft tot doel de 
consument in staat te stellen een beter 
inzicht te krijgen in de bijdrage van het 
levensmiddel aan of het belang daarvan 
voor het energie- en nutriëntgehalte van 
een voedingspatroon; en
b) zij is gebaseerd op geharmoniseerde 
referentie-innames of, bij ontstentenis 
daarvan, op algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke adviezen over de 
inname van energie of nutriënten; en
c) zij wordt ondersteund door gegevens 
waaruit blijkt dat de gepresenteerde 
informatie door de gemiddelde consument 
wordt begrepen en gebruikt.
(2) De in lid 1 bedoelde bijkomende 
uitdrukkingsvormen worden 
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geïdentificeerd in het kader van een 
nationale regeling als bedoeld in artikel 
44.

Or. de

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De in artikel 31, lid 2, bedoelde 
gegevens in verband met de verplichte 
voedingswaardedeclaratie worden in een 
en hetzelfde gezichtsveld als de 
vermeldingen overeenkomstig artikel 29, 
leden 1 en 2, als één geheel op één plaats 
in de vorm van een tabel aangebracht. Zij 
worden in de volgende volgorde 
gepresenteerd: energie, eiwitten, vetten, 
met een specifieke verwijzing naar 
verzadigde vetzuren, koolhydraten met een 
specifieke verwijzing naar suikers en 
zetmeel, natrium uit zout.

Or. de

Motivering

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

Amendement 107

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 29, lid 1, letter a) 
genoemde gegevens voor de verplichte 
voedingswaardeclaratie moeten in 
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aanvulling op de vermeldingen 
overeenkomstig lid 1 rechtsonder op de 
meest prominente kant van de verpakking 
in een lettergrootte van 3 mm en voorzien 
van een vierhoekig kader worden 
aangebracht.

Or. de

Motivering

Een van de belangrijkste gegevens over levensmiddelen is de vermelding van het 
energiegehalte. Deze vermelding moet daarom op de meest in het oog springende kant van de 
verpakking zonder uitzondering bij alle producten op dezelfde plaats en in een opvallende 
vorm worden herhaald, zodat de consument haar al op het eerste gezicht kan zien.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 2 - eerste en tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De vrijwillig uitgebreide
voedingswaardedeclaratie in verband met 
de in artikel 29, lid 2, bedoelde nutriënten 
wordt , zo mogelijk, in de in deel C van 
bijlage XIII vastgestelde volgorde van 
presentatie aangebracht. Mutatis mutandis 
is lid 1 van toepassing.

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

Or. de

Motivering

Verduidelijking en ter wille van coherentie met lid 1.
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Amendement 109

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 de 
hoeveelheid individuele nutriënten 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.

Or. de

Motivering

Vereenvoudiging van de omzetting van de verordening.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 - lid 5 - Inleiding en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Grafische vormen of symbolen voor de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie mogen 
aanvullend, dus door een herhaling van 
de vermeldingen worden gebruikt, mits 
aan de volgende essentiële voorschriften 
wordt voldaan:

a) dergelijke presentatievormen mogen de 
consument niet misleiden; en

a) dergelijke presentatievormen mogen de 
consument niet misleiden of van de 
verplichte voedingswaardedeclaratie 
afleiden; en

Or. de
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Motivering

Speciale nationale regelingen zouden niet verenigbaar zijn met de interne markt. Het moet 
echter mogelijk blijven reeds ingevoerde en beproefde presentatievormen uit industrie en 
handel te handhaven en verder te ontwikkelen.

Amendement 111

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 naleving van de voorschriften als 
bedoeld in lid 5, letters a) en b), wordt 
door de Commissie na raadpleging van de 
Europese autoriteit voor voedselveiligheid 
en de desbetreffende 
belangenvertegenwoordigers volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
gewaarborgd.

Or. de

Motivering

Het gaat om wezenlijke bepalingen waarvan de eventuele wijziging niet alleen aan de 
Commissie kan worden overgelaten.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van toepassing zijnde voorschriften Voorschriften die voor aanvullende 
vrijwillige vermeldingen gelden

Or. de
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Motivering

Verduidelijking.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd de etikettering 
overeenkomstig specifieke communautaire 
wetgeving, zoals verordening (EG) nr. 
509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 
inzake gegarandeerde traditionele 
specialiteiten voor landbouwproducten en 
levensmiddelen en verordening (EG) 
nr.510/2006 inzake de bescherming van 
geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen,
zijn de leden 3 en 4 van toepassing 
wanneer het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst van een levensmiddel 
vrijwillig wordt vermeld om de 
consumenten erover te informeren dat een 
levensmiddel van oorsprong is uit of 
afkomstig is van de Europese 
Gemeenschap of een gegeven land of 
plaats In dit geval geschiedt de etikettering 
in de vorm van de aanduiding 
“Geproduceerd in de EU (lidstaat)”. In 
aanvulling daarop kan de aanduiding van 
een regio worden aangebracht.

Or. de

Motivering

Met de aanduiding van een regio wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel consumenten 
dat regionale specialiteiten goed te herkennen zijn. Met de aanduiding „geproduceerd in de 
EU“ wordt aangegeven dat aan de geldende communautaire wetgeving voor levensmiddelen 
is voldaan, wat een interessante informatie voor de consument kan zijn.
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Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Juist bij vlees was er in het verleden sprake van een reeks levensmiddelenschandalen, die de 
consument uiterst onzeker hebben gemaakt. Een ondubbelzinnige vermelding van de 
oorsprong van de genoemde soorten vlees garandeert een vrije keuze en kan het vertrouwen 
van de consumenten in de kwaliteit van de producten versterken.

Amendement 115

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij vers fruit en bij verse groenten 
mag als land van oorsprong of plaats van 
herkomst alleen de plaats worden 
aangegeven waar het landbouwproduct is 
geproduceerd.

Or. de
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Motivering

In verband met groenten en fruit verschijnen steeds opnieuw berichten over te hoge 
verontreiniging met pesticiden. Een ondubbelzinnige vermelding van de oorsprong van de 
genoemde soorten vlees garandeert een vrije keuze en kan het vertrouwen van de 
consumenten in de kwaliteit van de producten versterken.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vrijwillige aanvullende informatie moet 
leesbaar zijn. De vermelding daarvan mag 
niet ten koste gaan van de ruimte die voor 
de verplichte informatie beschikbaar is, 
dan wel het vinden van de voorgeschreven 
informatie bemoeilijken.

Or. de

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 1 - letters a, b en c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bescherming van de 
volksgezondheid,

Schrappen

b) de bescherming van de consumenten;
c) de preventie van fraude;

Or. de

Motivering

Aan de punten a t/m c wordt door de onderhavige verordening voldoende recht gedaan.
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Omdat ervan uitgegaan moet worden dat levensmiddelen in de EU voldoen aan de relevante 
wettelijke communautaire eisen is een verplichte vermelding van het land van oorsprong of de 
plaats van herkomst, zoals in dit lid voorgesteld wordt, niet nodig.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41
Nationale maatregelen voor niet-

voorverpakte levensmiddelen

Schrappen

(1) Voor levensmiddelen die niet 
voorverpakt ten verkoop aan de 
eindverbruiker of aan grootcateraars 
worden aangeboden of voor 
levensmiddelen die op de plaats van 
verkoop op verzoek van de consument 



PR\749676NL.doc 75/95 PE415.015v01-00

NL

worden verpakt of met het oog op de 
onmiddellijke verkoop worden 
voorverpakt, mogen de lidstaten 
gedetailleerde voorschriften vaststellen 
betreffende de wijze waarop de in de 
artikelen 9 en 10 bedoelde vermeldingen 
worden aangebracht.
(2) De lidstaten mogen besluiten om het 
aanbrengen van sommige in lid 1 
bedoelde vermeldingen, anders dan die 
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), niet 
voor te schrijven, mits de eindverbruiker 
of grootcateraar nog steeds voldoende 
informatie ontvangt.
(3) De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen onverwijld mede.

Or. de

Motivering

Nationale voorschriften zouden schadelijk zijn voor de interne markt en zouden deze 
verordening tot in het absurde voeren.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer naar dit artikel wordt 
verwezen, stelt de lidstaat die het nodig 
acht dat nieuwe wetgeving inzake 
voedselinformatie wordt vastgesteld, de 
Commissie en de andere lidstaten vooraf 
van de beoogde maatregelen in kennis en 
geeft hij de redenen aan die deze 
maatregelen rechtvaardigen.

Schrappen

Or. de



PE415.015v01-00 76/95 PR\749676NL.doc

NL

Motivering

Zie artikel 41, lid 3.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betrokken lidstaat kan de beoogde 
maatregelen pas drie maanden na de in 
lid 1 bedoelde kennisgeving nemen, mits 
hij geen negatief advies van de Commissie 
heeft ontvangen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Zie lid 1.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Richtlijn 98/34/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften is niet van toepassing op de 
maatregelen waarop de in de leden 2 tot en 
met 4 vastgestelde kennisgevingsprocedure 
van toepassing is.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan die wijzigingen van de leden  1 en 3.
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Amendement 123

Voorstel voor een verordening
HOOFDSTUK VII
ONTWIKKELING VAN NATIONALE REGELINGEN

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VII Schrappen
Artikel 44

Nationale regelingen
(1) De lidstaten kunnen nationale 
regelingen vaststellen, aanbevelen of 
anderszins bekrachtigen die bestaan uit 
uitsluitend niet-bindende regels, zoals 
aanbevelingen, richtsnoeren, normen of 
andere niet-bindende regels (hierna de 
"nationale regelingen" genoemd) en die 
bedoeld zijn om te zorgen voor de 
toepassing van de volgende bepalingen in 
overeenstemming met de daarin 
vastgestelde essentiële voorschriften:
a) artikel 33, lid 2, betreffende de 
bijkomende uitdrukkingsvormen voor de 
voedingswaardedeclaratie;
b) artikel 34, lid 5, betreffende de 
presentatie van de 
voedingswaardedeclaratie.
(2) De Commissie kan bepalen dat naast 
de in lid 1 vermelde bepalingen ook 
andere bepalingen van de 
voedselinformatiewetgeving door 
nationale regelingen worden uitgevoerd 
en kan de desbetreffende essentiële 
voorschriften vaststellen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
(3) De nationale regelingen kunnen door 
de lidstaten op eigen initiatief of op 
verzoek van belanghebbenden worden 
ontwikkeld overeenkomstig de in de 
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hoofdstukken II en III van deze 
verordening vastgestelde algemene 
beginselen en voorschriften, en
a) op grond van deugdelijk 
consumentenonderzoek; en
b) op grond van beste praktijken, na een 
uitgebreide raadpleging van een groot 
aantal belanghebbenden.
(4) De nationale regelingen omvatten 
passende mechanismen om de 
consumenten in staat te stellen de 
levensmiddelen te identificeren die 
overeenkomstig nationale regelingen zijn 
geëtiketteerd, na te gaan in hoeverre de 
regelingen worden nageleefd en het effect 
daarvan te beoordelen.
(5) De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie de bijzonderheden van de in 
lid 1 bedoelde nationale regelingen, 
waaronder een identificatienummer voor 
de levensmiddelen die overeenkomstig die 
nationale regelingen zijn geëtiketteerd. De 
Commissie stelt die bijzonderheden ter 
beschikking van het publiek, met name 
via een specifieke pagina op internet.
(6) De Commissie bevordert en 
organiseert de uitwisseling van informatie 
tussen de lidstaten en met haarzelf over 
zaken die betrekking hebben op de 
vaststelling en de uitvoering van de 
nationale regelingen. Zij moedigt de 
deelname van de belanghebbenden aan 
deze uitwisseling aan, met name via de 
adviesgroep voor de voedselketen en de 
gezondheid van dieren en planten, 
opgericht bij Besluit 2004/613/EG van de 
Commissie van 6 augustus 2004 tot 
oprichting van de adviesgroep voor de 
voedselketen en de gezondheid van dieren 
en planten.
(7) De Commissie kan na raadpleging van 
de lidstaten richtsnoeren voor de 
toepassing van dit artikel vaststellen.

Artikel 45



PR\749676NL.doc 79/95 PE415.015v01-00

NL

Vermoeden van conformiteit
(1) Overeenkomstig een nationale 
regeling verstrekte voedselinformatie 
wordt geacht te voldoen aan de in artikel 
44, leden 1 en 2, bedoelde essentiële 
voorschriften.
(2) De toepassing van nationale 
regelingen mag geen obstakels opwerpen 
voor het vrije verkeer van de producten.

Artikel 46
Communautaire maatregelen

(1) Als de Commissie meent dat een 
nationale regeling niet voldoet aan de 
bepalingen van deze verordening, kan zij, 
nadat zij het in artikel 49, lid 1, bedoelde 
comité daarvan in kennis heeft gesteld, 
een besluit nemen waarin een lidstaat 
wordt verzocht die nationale regeling in te 
trekken of te wijzigen.
(2) De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen voor de in artikel 
44, leden 1 en 2, bedoelde bepalingen 
vaststellen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen door haar 
aan te vullen, worden vastgesteld volgens 
de in artikel 49, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 47
Uitvoeringsvoorschriften

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

Or. de

Motivering

Bijzondere nationale regelingen zouden uitsluitend oppervlakkig gezien niet-bindend zijn; de 
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facto zou men er toch toe gedwongen worden zich aan deze bijzondere regelingen te houden, 
wat wederom niet met de interne markt te rijmen valt.

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 - alinea -1 (nieuw)
Verordening (EG) 1924/2006
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 4 van verordening (EG) nr. 
1924/2006 vervalt.

Or. de

Motivering

„Voedingswaardeprofiel“ is een politiek begrip, maar geen wetenschappelijk onderbouwde 
realiteit. Het betreft hier ook niet zozeer informatie, maar indoctrinatie. Aangezien de 
onderhavige verordening inzake informatie over levensmiddelen leidt tot een veelomvattende, 
voor de gemiddelde consument begrijpelijke en leesbare levensmiddeleninformatie en omdat 
deze verordening ertoe leidt dat de verbruiker een reële voorlichting  over levensmiddelen 
krijgt, is artikel 4 van verordening (EG) Nr. 1924/2006 overbodig, zodat schrapping vereist 
is.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 bis
Overgangsbepalingen voor het in de 
handel brengen van levensmiddelen

Vóór de toepassingsdatum van deze 
verordening in de handel gebrachte of 
geëtiketteerde levensmiddelen die niet aan 
de bepalingen van deze verordening 
voldoen, kunnen tot de 
houdbaarheidsdatum, doch uiterlijk [5 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening] in de handel 
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worden gebracht.

Or. de

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 - alinea's 3 en 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan 10
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding]. für diese Unternehmer 
gelten sie ab [erster Tag des Monats 5 
Jahre nach dem Inkrafttreten].

De artikelen 29 tot en met 34 zijn van 
toepassing met ingang van [de eerste dag 
van de maand 3 jaar na de 
inwerkingtreding], behalve voor 
levensmiddelen die worden geëtiketteerd 
door exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven die op de datum 
van inwerkingtreding minder dan 25
werknemers hebben en waarvan de 
jaarlijkse omzet en/of het jaarlijkse 
balanstotaal niet meer bedraagt dan twee 
miljoen euro, in welk geval zij van 
toepassing zijn met ingang van [de eerste 
dag van de maand 5 jaar na de 
inwerkingtreding]. für diese Unternehmer 
gelten sie ab [erster Tag des Monats 5 
Jahre nach dem Inkrafttreten].

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de verordening inzake gezondheidsclaims.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de energetische waarde; a) de  energetische waarde
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Or. de

Motivering

Verduidelijking (niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) één of meer van de volgende nutriënten, 
of hun componenten:

- vetten, vetten,

- koolhydraten, - eiwitten,
- vezels, - koolhydraten,
- eiwitten, - voedingsvezels,
- zout, - natrium uit zout,

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

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

Or. de

Motivering

Nadruk op het belang van eiwitten door verandering van de volgorde van de opsomming en 
vermelding van natrium als belangrijk element in de voeding.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "Transvetzuren": vetzuren met één of 
meerdere niet-geconjugeerde (d.w.z. door 
ten minste één methyleengroep 

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

methyleengroep gescheiden) dubbele 
koolstof-koolstofbindingen in de trans-
configuratie;

Or. de

Motivering

Uit onderzoek is gebleken dat natuurlijke transvetzuren zich onderscheiden van industrieel 
geproduceerde transvetzuren en dat ze ook bij een vrij hoge consumptie geen schade aan de 
gezondheid veroorzaken.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. „Nieuwe suikersoorten“: op suiker 
gelijkende stoffen uit de groep van novel 
food-producten, zoals isomaltulose en D-
tagatose.

Or. de

Motivering

D-tagatose und isomaltulose zijn tot de markt toegelaten novel food-producten. Zij behoren 
tot de groep van de suikers, maar onderscheiden zich van de drie normale soorten suikers 
duidelijk in caloriegehalte, bloedsuikerwaarde en ten aanzien van het bevorderen van het 
ontstaan van cariës.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10. "Eiwitten": het eiwitgehalte berekend 
aan de hand van de volgende formule:
eiwit = totaal Kjeldahl-stikstof × 6,25, 
resp. voor melkproteïne x 6,38;
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Or. de

Motivering

Volgens de  CODEX-standaard is de internationale omrekeningsfactor voor melkproducten 
die uit dierlijk eiwit gewonnen zijn 6,38. Ook op nationaal niveau in de EU-lidstaten wordt 
momenteel een omrekeningsfactor van 6,38 toegepast.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "Hoofdgezichtsveld": het gezichtsveld 
dat het meest waarschijnlijk in beeld of 
zichtbaar is onder normale of gebruikelijke 
verkoop- of gebruiksomstandigheden.

13. "Meest prominente kant van de 
verpakking”: de kant of het vlak van de 
levensmiddelenverpakking die/dat het 
meest waarschijnlijk in beeld of zichtbaar 
is onder normale of gebruikelijke verkoop-
of gebruiksomstandigheden.

Or. de

Motivering

Het begrip „meest prominente kant van de verpakking“ is hier beter op zijn plaats omdat de 
voorkant of, waar dit niet van toepassing is, de bovenzijde van de verpakking bedoeld wordt.

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

INGREDIËNTEN DIE ALLERGIEËN 
OF INTOLERANTIES 

VEROORZAKEN

INGREDIËNTEN DIE ALLERGIEËN 
OF INTOLERANTIES KUNNEN 

VEROORZAKEN

Or. de
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Motivering

Ingrediënten veroorzaken niet principieel allergieën of intoleranties.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - punt 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) granen die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van alcoholhoudende 
distillaten.

Or. de

Motivering

Bij de productiemethode van de alcoholische distillatie blijven geen allergenen achter.
Aangezien alcoholhoudende distillaten niet alleen bij de vervaardiging van alcoholhoudende 
dranken, maar ook bij die van levensmiddelen worden gebruikt, moet een misleidende 
etikettering op deze producten over niet aanwezige allergenen worden voorkomen.

Amendement 135

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Zie punt 1, letter d).

Amendement 136

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Zie punt 1, letter d).

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV - eerste en tweede streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- vers fruit en verse groenten alsmede 
onverwerkte producten die bestaan uit één 
ingrediënt of categorie van ingrediënten;

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

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

r. de
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Amendement 138

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Niet-voorverpakte levensmiddelen, met 
inbegrip van levensmiddelen van 
grootcateraars die voor directe 
consumptie bestemd zijn.

Or. de

Motivering

Zie het dienovereenkomstige artikel 17, lid 3 bis (nieuw) en artikel 22, lid 1, letter b) bis 
(nieuw).

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV - streepje 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Paashazen, kerstmannetjes e.d. van chocolade moeten als traditionele seizoengebonden 
zoetwaren van de voedingswaardedeclaratie worden uitgezonderd.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Bijlage V - Deel b - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De benaming van het levensmiddel 1. De benaming van het levensmiddel 
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omvat of gaat vergezeld van vermeldingen 
inzake de fysische toestand waarin het 
levensmiddel zicht bevindt of de specifieke 
behandeling die het heeft ondergaan 
(bijvoorbeeld poeder, gevriesdroogd, 
diepvries, concentraat, gerookt), in alle 
gevallen waarin het weglaten van deze 
informatie de koper zou kunnen misleiden.

omvat of gaat vergezeld van vermeldingen 
inzake de fysische toestand waarin het 
levensmiddel zicht bevindt of de specifieke 
behandeling die het heeft ondergaan 
(bijvoorbeeld poeder, gevriesdroogd, 
diepvries, ontdooid, concentraat, gerookt), 
in alle gevallen waarin het weglaten van 
deze informatie de koper zou kunnen 
misleiden.

Or. de

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel B – Tabel – Regel 17 – Kolom 2 – Alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met uitzondering van rundvlees valt onder 
deze definitie ook vlees dat mechanisch 
van vlees bevattende botten wordt 
gewonnen en dat niet valt onder de 
definitie van “separatorenvlees” in 
Bijlage I, punt 1.14 van verordening (EG) 
nr. 853/2004.

Or. de

Motivering

Deze verduidelijking is met het oog op de gemeenschappelijke interne markt noodzakelijk, 
omdat de lidstaten dit vlees in verschillende categorieën indelen. Zo wordt dit vlees in 
Ierland, Engeland, België, Frankrijk, Holland, Denemarken, Finland, Zweden en een aantal 
nieuwe lidstaten zonder enige beperking als “vlees” beschouwd, terwijl andere lidstaten, bij 
voorbeeld Duitsland, dit vlees bij het “separatorvlees” indelen. Hierdoor ontstaat een enorme 
concurrentievervalsing.
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Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IX De bijlage komt te vervallen.

Or. de

Motivering

Opneming van de bijlage in de wetstekst in artikel 25.

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – Deel C – Titel en tabel – Kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Energie      Energie      

vetten eiwitten
................waarvan: vetten............
- verzadigde vetzuren                            waarvan:
- transvetzuren                       - verzadigde vetzuren                            
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren                           - transvetzuren                       
- meervoudig onverzadigde vetzuren                      - enkelvoudig onverzadigde vetzuren                            
Koolhydraten                                         - meervoudig onverzadigde vetzuren                        
        waarvan Koolhydraten                                         
- Suikers                                                            waarvan
- polyolen                            - Suikers                                                    
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- zetmeel                                                      - polyolen                            
vezels                                               - zetmeel                                                      
eiwitten                                                        vezels                                               
Zout                                                             - Natrium uit zout                                                             
vitaminen en mineralen vitaminen en mineralen

Or. de

Motivering

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

1. Achtergrond

Consumenten hebben het recht te weten wat er in hun voedsel zit. Daarom is informatie over 
de samenstelling en voedingswaarde van levensmiddelen absoluut noodzakelijk, want alleen 
op basis daarvan kan de consument een doordachte en doelgerichte keuze maken. Weliswaar 
bestaat er in het Gemeenschapsrecht een hele reeks verordeningen en richtlijnen over 
ingrediënten en etikettering van levensmiddelen, maar een uitvoerige verplichte 
voedseletikettering is er nog niet. Het grote aantal algemene en speciale communautaire 
regelingen over voedselinformatie is inmiddels nog maar moeilijk te overzien en leidt dus 
eerder tot rechtsonzekerheid. Bovendien zorgen aanvullende nationale regelingen voor scheve 
verhoudingen en handelsbelemmeringen in de interne markt van de Europese Unie. Alleen 
een uniforme verstrekking van voedselinformatie in de gehele EU kan een einde maken aan 
deze misstanden.

2. Voorstel van de Commissie

Eind januari 2008 heeft de Commissie aan het Parlement en de Raad een voorstel voorgelegd 
over de herziening van EU-voorschriften betreffende de verstrekking van voedselinformatie.
Het doel van dit voorstel is een betere wetgeving, oftewel een vereenvoudiging van het 
bestaande rechtskader voor de verstrekking van voedselinformatie, doordat het zeven 
richtlijnen en een verordening samenvoegt en vervangt. Verder moet het de bureaucratie 
verminderen, meer rechtszekerheid creëren voor de spelers in de voedselketen, de 
concurrentiepositie van de Europese voedselindustrie verbeteren, de voedselveiligheid en een 
goede voedselinformatie aan de consument garanderen. Ook moet het gezonde voeding 
bevorderen als onderdeel van de EU-strategie tegen overgewicht. Het voorstel bevat de 
volgende kernpunten:

Verplichte vermeldingen
Het voorstel van de Commissie voorziet in een aantal nieuwe verplichte vermeldingen op 
levensmiddelen (artikel 9). Dit zijn onder andere de invoering van het voorschrift dat 
informatie over allergene ingrediënten beschikbaar moet zijn voor niet-voorverpakte 
levensmiddelen (artikel 22) en een uitgebreide voedingswaardedeclaratie. In het voorstel van 
de Commissie moeten alle verplichte vermeldingen afgedrukt worden met een lettergrootte 
van ten minste 3 mm. Uitgezonderd van de verplichte vermelding zijn alcoholhoudende 
dranken, namelijk wijn, bier en gedistilleerde drank.

Uitdrukking en presentatie van voedingswaarden
Verder stelt de Commissie een uitgebreide voedingswaardedeclaratie in het 
"hoofdgezichtsveld" van de verpakking voor (artikel 29 tot en met 34). De voorgeschreven 
informatie over het energiegehalte van het levensmiddel en de voedingsstoffen vet, 
verzadigde vetzuren, koolhydraten, suiker en zout (artikel 29, lid 1) moet in de voorgestelde 
volgorde van presentatie op de voorkant van de verpakking worden vermeld, uitgedrukt als 
hoeveelheden per 100 g of per 100 ml of per portie. Bijkomende vermeldingen (artikel 29, lid 
2) kunnen op een andere plaats op de verpakking staan, maar moeten in ieder geval in de 
vorm van een "voedingswaardekader" in tabelvorm worden gepresenteerd (artikel 34, lid 2).
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Alle informatie wordt uitgedrukt per 100 g/100 ml of per portie, als het levensmiddel als 
afzonderlijke portie is voorverpakt. De informatie wordt ook uitgedrukt als percentage van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor de betreffende nutriënt (artikel 31).

Nationale etiketteringssystemen
Het voorstel van de Commissie biedt de lidstaten de mogelijkheid om uitgebreide nationale 
regelingen vast te stellen. Overeenkomstig hoofdstuk VI en VII moeten de lidstaten in 
bijzondere gevallen wetgeving voor bepaalde voedselcategorieën kunnen uitvaardigen en 
naast de voorgeschreven uitdrukkingsvorm nationale etiketteringssystemen kunnen 
ontwikkelen (artikel 44, lid 3, en artikel 34, lid 5). Daarnaast zijn de lidstaten verplicht om 
voor niet-voorverpakte levensmiddelen, zoals bakkers- en vleesproducten, en voor 
grootcateraars (restaurants en grootkeukens etc.) nationale regelingen vast te stellen voor de 
uitdrukkingsvorm. Ook kunnen ze ervoor kiezen om bepaalde verplichte vermeldingen niet 
voor te schrijven, met uitzondering van de vermelding van allergene ingrediënten (art. 41).

3. Opmerkingen van de rapporteur

In principe is de rapporteur blij met het voorstel van de Commissie. Een uniforme 
verstrekking van voedselinformatie in heel Europa is nodig. Enerzijds zorgt een dergelijke 
regeling namelijk voor transparantie voor de consument, anderzijds ook voor een beter 
overzicht van het communautair acquis op het gebied van de levensmiddelenwetgeving en dus 
voor meer rechtszekerheid voor de levensmiddelenbedrijven, omdat een hele reeks bestaande 
regelingen in de nieuwe verordening wordt samengevoegd. Een nieuwe, uitgebreide 
verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie kan de consument helpen om 
een doordachte en doelgerichte keuze te maken en zijn voeding af te stemmen op zijn eigen 
wensen en behoeften. Dit zou ook een positief effect kunnen hebben op de gezondheid van de 
Europese bevolking. Met het oog op de gemeenschappelijke interne markt is het ook van 
groot belang dat de verstrekking van voedselinformatie wordt geharmoniseerd, want tot 
dusverre zorgen nationale regelingen en uiteenlopende interpretaties van de lidstaten van 
bestaande communautaire levensmiddelenwetgeving voor handelsbelemmeringen en 
concurrentieproblemen. Het wegnemen van deze misstanden kan de kosten verlagen voor 
voedselproducenten en -handelaren en dus uiteindelijk ook voor de consument.

Dit voorstel voor een Europese voedseletikettering lijkt de rapporteur evenwel niet geschikt 
om bureaucratie te verminderen, wetgeving te vereenvoudigen of de consument betere 
voedselinformatie te verstrekken. De Commissie heeft zich er op sommige onderdelen veel te 
gemakkelijk van afgemaakt. Sommige richtsnoeren uit het voorstel zijn onrealistisch en 
zouden onder andere tot aanzienlijk hogere kosten voor voedselproducenten en -handelaren 
leiden. Voor de consumenten kunnen we verwachten dat de beoogde veelheid aan informatie 
eerder verwarring dan duidelijkheid zal brengen. Volledig onbegrijpelijk lijkt bovendien het 
plan om de lidstaten de ruimte te bieden voor uitgebreide eigen regelingen. Dit zou een 
verdere versnippering van de interne markt voor levensmiddelen tot gevolg hebben en het 
onderhavige voorstel ad absurdum voeren.

Voorts is het tijdstip van het voorstel van de Commissie niet begrijpelijk, want pas in 
augustus 2008 is de enige, in alle lidstaten lopende, wetenschappelijke studie gestart naar de 
invloed van voedseletiketten op de besluitvorming van consumenten. Dit onderzoek, 
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gesubsidieerd door het zevende onderzoeksprogramma, zou eigenlijk de basis moeten vormen 
voor dit wetsontwerp over voedselinformatie, maar concrete resultaten kunnen we pas over 
ca. drie jaar verwachten. Op dit moment kunnen dus hoogstens vermoedens en subjectieve 
ervaringen van de betrokken spelers in de nieuwe etiketteringswetgeving worden opgenomen. 
Daarom werkt het voorstel van de Commissie ook alleen maar met veronderstellingen als het 
gaat om de wensen en behoeften van consumenten. Niemand kan beoordelen of de definitieve 
verordening daadwerkelijk rekening houdt met de gemiddelde consument in de hele EU of dat 
ze op basis van nieuwe onderzoeksresultaten over een paar jaar substantieel moet worden 
gewijzigd. Dit feit is vooral cruciaal, omdat het vermoeden bestaat dat de nieuwe regeling 
zeer grote financiële gevolgen zal hebben voor voedselproducenten en -handelaren. Maar ook 
hierover geeft de Commissie geen informatie. Sterker nog, ze is in haar voorstel van mening 
dat het inwinnen van advies van externe specialisten niet nodig was.

De rapporteur vindt dat het voorstel van de Commissie op veel punten moet worden 
aangepast, waarvan er hieronder een aantal volgen:

- Een algemene minimale lettergrootte van 3 mm is in de praktijk niet te realiseren. Dit geldt 
in het bijzonder, maar niet alleen, voor producten met meertalige opdruk. Een verplichte 
lettergrootte van 3 mm zou leiden tot grotere levensmiddelverpakkingen, meer 
verpakkingsafval en eventueel zelfs grotere porties. De lettergrootte alleen is bovendien niet 
doorslaggevend voor de leesbaarheid. De rapporteur definieert daarom het begrip 
“leesbaarheid” van voedselinformatie en stelt voor om richtsnoeren te ontwikkelen om dit in 
het kader van een consultatieproces te realiseren.

- De Commissie voert het subsidiariteitsbeginsel aan als reden voor haar voornemen om de 
lidstaten toe te staan eigen etiketteringssystemen te ontwikkelen. Ze verwijst ernaar dat het 
bedrijfsleven door dit “bottom-up mechanisme” kan innoveren. De rapporteur is evenwel van 
mening dat nationale etiketteringssystemen hoogstens zullen zorgen voor definitieve 
verwarring, rechtsonzekerheid en nog meer scheve verhoudingen in de interne markt. We 
moeten er namelijk van uitgaan dat etiketteringsrichtlijnen van de lidstaten, ook als ze in 
eerste instantie vrijwillig zijn, feitelijk als verplichting zullen worden ervaren. Aangezien het 
merendeel van de levensmiddelenbedrijven in de EU zijn producten in veel meer dan een 
lidstaat op de markt brengt, moeten zij dus telkens specifieke verpakkingen produceren en 
vooral hun producten adequaat opslaan. De levensmiddelenbranche, die voornamelijk uit 
kleine en middelgrote bedrijven bestaat, zal de vele miljarden euro’s die dit gaat kosten maar 
moeilijk kunnen ophoesten en uiteindelijk doorberekenen aan de consument. Tot slot blijkt de 
absurditeit van dit plan alleen al uit het idee dat in de toekomst stap voor stap 
27 verschillende, elkaar aanvullende etiketteringssystemen worden ingevoerd, en dat ook nog 
op verschillende tijdstippen. De rapporteur wil daarom de betreffende artikelen schrappen. Dit 
betekent echter niet dat bestaande, vrijwillige etiketteringssystemen van de handel of van 
sommige voedselproducenten in de toekomst verboden moeten worden. Integendeel: naast de 
verplichte informatie moet het mogelijk zijn om informatie op andere plaatsen op de 
verpakking, in welke uitdrukkingsvorm dan ook, te herhalen of andere informatie te 
vermelden. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de vind- en leesbaarheid van de 
verplichte vermeldingen.

- De rapporteur is van mening dat een teveel aan voedingswaarde-informatie op de voorkant 
van voedselverpakkingen ertoe zal leiden dat de consument deze informatie uiteindelijk 
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negeert, of het nu gaat om vermeldingen per 100 g/100 ml of per portie, of zelfs bestaat uit 
meerdere gegevens, zoals in gram plus het percentage van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid van een bepaalde bevolkingsgroep. Per slot van rekening ziet de consument 
tijdens het boodschappen doen niet één productverpakking, maar hele “batterijen” in de 
schappen van de winkels. Aangezien het overgrote deel van de consumenten volgens de 
huidige kennis voornamelijk geïnteresseerd is in het energiegehalte van een levensmiddel, 
moet de verplichte vermelding van de hoeveelheid kcal of kJ op de voorkant van de 
verpakking voldoende zijn. Uit welke nutriënten het energiegehalte van een product bestaat, 
kan de consument dan lezen bij de verplichte vermeldingen in het “voedingswaardekader”.
Wanneer de handel en/of industrie andere kennis opdoet over de wensen van consumenten, 
kunnen andere gegevens, zoals eerder beschreven, als aanvulling en vrijwillig op de voorkant 
worden gezet.

- Ambachtelijke bedrijven, zoals bakkers, banketbakkers, slagers, restaurants etc., bieden 
voornamelijk niet-voorverpakte producten aan voor de verkoop of voor directe consumptie.
Deze producten zijn doorgaans niet gestandaardiseerd en verschillen dus qua samenstelling en 
verkoopgewicht, omdat ze ambachtelijk vervaardigd zijn. Daarnaast moeten we rekening 
houden met het feit dat juist ambachtelijke bedrijven garant staan voor het behoud en de 
veelzijdigheid van regionale specialiteiten in de Europese Unie. In de onderhavige 
verordening moeten deze bijzondere omstandigheden dan ook worden opgenomen. In het 
voorstel van de Commissie is het de bedoeling dat de voedseletikettering bij niet-
voorverpakte producten door de lidstaten wordt geregeld. Zij moeten daarbij niet alleen 
besluiten kunnen nemen over de uitdrukkingsvorm, maar zo nodig ook over uitzonderingen 
op de verplichte vermeldingen. Wanneer een lidstaat geen uitzonderingen maakt of zo’n 
speciale regeling vertraging oploopt, moeten aanbieders van niet-voorverpakte producten alle 
voorgeschreven informatie beschikbaar stellen. Dit zou wederom, gezien de eerder genoemde 
bijzonderheden bij ambachtelijke bedrijven, leiden tot rechtsonzekerheid en vooral het 
bestaan van kleine bedrijven in gevaar brengen. Deze bedrijven zijn nauwelijks in staat om 
een uitgebreide voedingswaardedeclaratie beschikbaar te stellen. De rapporteur is daarom van 
mening dat niet-voorverpakte producten zoveel mogelijk buiten de verordening moeten 
vallen. Een uitzondering hierop is de informatie over allergene ingrediënten die ook 
ambachtelijke bedrijven kunnen verstrekken. De rapporteur wijst erop dat Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen al een 
uitzondering maakt voor producten die pas bij verkoop worden verpakt.

4. Conclusie

De onderhavige verordening regelt de voedseletikettering in de gehele EU die, op een paar 
uitzonderingen na, geschikt is voor alle producten van de levensmiddelenbedrijven, dus 
bijvoorbeeld niet alleen voor bepaalde voedselcategorieën. Het is wel zo dat een dergelijke 
regeling alleen geschikt is voor de gemiddelde consument, oftewel de gemiddeld opgeleide, 
geïnformeerde en gezonde burgers, met uitzondering van mensen die allergisch zijn voor 
bepaalde levensmiddelen. Deze regeling zal niet geschikt zijn voor speciale patiëntengroepen.
De verplichte voedselinformatie moet de mondige burger helpen om autonoom, dus doordacht 
en doelgericht, een keuze te maken.

Met het voorstel van de Commissie kan deze doelstelling echter niet worden bereikt. Bij de 
voorgestelde uitdrukkingsvorm van de verplichte vermeldingen lijkt het er eerder op dat de 
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Commissie de consument wil opvoeden in plaats van informeren. Via de voedseletikettering 
wil ze namelijk regelen dat de consumenten “gezond” eten. De eisen in het voorstel van de 
Commissie zijn voor een deel onrealistisch. Het voornemen om te harmoniseren ten behoeve 
van de Europese interne markt zou door het toestaan van speciale nationale regelingen ad 
absurdum worden gevoerd. Echt opmerkelijk en bedenkelijk is bovendien dat de Commissie 
het voorstel heeft ontwikkeld zonder externe deskundigen te raadplegen. Niet begrijpelijk is 
verder dat het voorstel wordt gepresenteerd op een moment dat weliswaar afzonderlijke, op 
zichzelf staande wetenschappelijke studies beschikbaar zijn, maar een in alle lidstaten 
uitgevoerde, brede studie pas onlangs is gestart.

De rapporteur stelt voor om de ingeslagen koers van de Commissie op veel punten bij te 
stellen. Ze wijst erop dat de geplande verplichte voedseletikettering alleen uit basisinformatie 
kan bestaan bij gebrek aan wetenschappelijke kennis over de effecten van voedselinformatie 
op het gedrag van consumenten. Verder kan de wetgever ervoor zorgen dat de verplichte 
vermeldingen leesbaar en begrijpelijk worden uitgedrukt. Alleen een dergelijke regeling 
garandeert voldoende flexibiliteit, want in een markteconomie regelt de vraag het aanbod.
Wanneer er in de toekomst dus nieuwe inzichten zijn over wensen en behoeften van de 
consumenten in de EU, kunnen de levensmiddelenbedrijven daar in hun eigen belang snel met 
vrijwillige aanvullende informatie op reageren.

Tot slot wil de rapporteur eraan herinneren dat de voedseletikettering slechts één van de vele 
aspecten is van consumenteninformatie rond het thema voeding. Ze kan een aanvulling 
vormen op de voorlichting van de bevolking over een relatief gezonde levensstijl, 
bijvoorbeeld door campagnes en opleidingen in de lidstaten, maar vervangt deze niet. En tot 
slot kunnen en mogen er in ons maatschappelijk systeem geen wetten zijn die de burgers 
ontheffen van hun eigen verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van ouders voor 
hun kinderen.


	749676nl.doc

