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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1598/2012, ingediend door S. M.  (Duitse nationaliteit), over 
etikettering van levensmiddelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt voor dat op levensmiddelenetiketten, naast de reeds verplichte informatie, ook 
een kleurcode moet worden vermeld die gebaseerd is op de kleuren van verkeerslichten. 
Groen betekent dat het levensmiddel gezond is, geel dat het minder gezond is en rood dat het 
ongezond is. Deze code moet opvallend en onuitwisbaar worden aangebracht op de 
verpakking. Indiener stelt daarnaast dat de informatie op levensmiddelenetiketten ook in 
braille moet worden vermeld, zodat ook blinde consumenten de informatie kunnen lezen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie 

Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame voorziet in geharmoniseerde 
regels betreffende de etikettering van levensmiddelen die als zodanig aan de eindverbruiker 
worden geleverd. Deze richtlijn schrijft onder meer voor dat de productnaam, de datum van 
minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum, de ingrediënten en de allergenen op 
het etiket vermeld moeten worden.
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Richtlijn 2000/13/EG is onlangs gewijzigd. Per 13 december 2014 wordt Richtlijn 
2000/13/EG bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten ingetrokken en 
vervangen1.

Tijdens de discussie voorafgaand aan de aanneming van de nieuwe verordening werd een 
amendement van het Europees Parlement besproken waarin gevraagd werd om de verplichte 
informatie ook in braille te vermelden, maar dit amendement werd niet goedgekeurd.
In de nieuwe verordening is voorzien in een minimale lettergrootte voor de verplichte 
levensmiddeleninformatie om de leesbaarheid van levensmiddelenetiketten te verhogen en de 
situatie te verbeteren voor bijziende of oudere consumenten, die een steeds groter deel van de 
bevolking uitmaken.
De Commissie heeft in het verleden onderzoek gesteund naar het gebruik van streepjescodes 
in combinatie met ondersteunende hulpmiddelen om productinformatie eenvoudig 
toegankelijk te maken voor mensen met een visiuele handicap, dat als inspiratiebron kan 
dienen voor de ontwikkeling van innovatieve marktoplossingen.
De Europese Unie en haar lidstaten hebben eveneens het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap2 ondertekend en geratificeerd, met uitzondering van drie lidstaten 
die het ratificeringsproces nog moeten afronden. In artikel 9 van het verdrag is bepaald dat de 
staten die partij zijn bij het verdrag passende maatregelen moeten nemen "om te waarborgen 
dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan 
het publiek aanbieden, rekening houden met alle aspecten van de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap" en dat zij "andere passende vormen van assistentie en 
ondersteuning van personen met een handicap moeten bevorderen, teneinde te waarborgen dat 
zij toegang hebben tot informatie". Het recht op toegang tot informatie wordt extra 
onderstreept in artikel 21 van dit verdrag. De Commissie werkt samen met de lidstaten aan de 
uitvoering van het VN-verdrag en zoekt oplossingen om tegemoet te komen aan de behoeften 
van personen met een handicap. 
In de nieuwe wetgeving is bepaald dat de voedingswaardedeclaratie verplicht wordt in 
december 2016. De medewetgevers hebben tevens een systeem van verkeerslichten besproken 
om de voedingswaarde van levensmiddelen voor te stellen. Er werd echter geen meerderheid 
gevonden om dit systeem in de verordening op te nemen. In het uiteindelijke compromis werd 
overeengekomen dat de voedingswaardedeclaratie in een bepaald formaat moest worden 
aangeleverd. De verordening voorziet echter ook in de mogelijkheid om de informatie over de 
voedingswaarde op andere manieren te vermelden en voor te stellen. Systemen zoals het 
systeem met de verkeerslichten kunnen dus vrijwillig worden gebruikt door exploitanten van 
levensmiddelen en aanbevolen door de autoriteiten in de lidstaten, voor zover zij aan een lijst 
van criteria voldoen die de informatie begrijpelijker moeten maken voor de consument en 
geen belemmeringen mogen opwerpen voor het vrije verkeer van goederen.

                                               
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/
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Conclusie
De door indiener besproken kwestie is al door de wetgevers behandeld tijdens de recente 
wijziging van de EU-wetgeving betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten. Er is besloten om de verplichte informatie niet in braille te vermelden, maar de 
verbeterde leesbaarheid - dankzij de verplichte minimale lettergrootte - is reeds een eerste stap 
om de toegang tot deze informatie te verbeteren. 

De voedingswaardedeclaratie kan vrijwillig worden verstrekt in overeenstemming met 
bepaalde criteria, hoewel er in de nieuwe verordening niet is voorzien in een verplicht 
systeem met verkeerslichten.


