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de toepassing van het stoplichtmodel voor de etikettering van levensmiddelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wenst duidelijk geïnformeerd te worden over de inhoud van voedingsproducten. Zij 
stelt voor om middels een "stoplichtmodel" duidelijker op voedingsmiddelen aan te geven 
hoeveel suiker, vet of bepaalde soorten voedingsstoffen er in een product zitten. Naar haar 
weten zijn lobbyisten van voedingsconcerns daar heftig tegen in het geweer gekomen toen dit 
de laatste keer werd voorgesteld. Zij argumenteert echter dat een dergelijke etikettering 
consumenten nieuwe inzichten bijbrengt en hen stimuleert gezonder te eten. Ook acht zij het 
van belang dat consumenten op soortgelijke wijze geïnformeerd worden over de 
bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden bij de teelt van fruit en groenten en over de 
antibiotica die gebruikt worden bij het fokken van dieren voor vleesconsumptie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

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 reclame1 voorziet in geharmoniseerde 
regels betreffende de etikettering van levensmiddelen die als zodanig aan de eindverbruiker 
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worden geleverd, en schrijft voor dat de etikettering niet misleidend mag zijn.
Richtlijn 90/496/EEG van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van 
levensmiddelen1 bevat voorschriften voor een vrijwillige voedingswaarde-etikettering.

Deze richtlijnen zijn recentelijk herzien. Met ingang van 13 december 2014 worden Richtlijn 
2000/13/EG en Richtlijn 90/496/EEG ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 
nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten2.

In de nieuwe wetgeving is bepaald dat de voedingswaardevermelding 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 voedingswaardevermelding in een bepaald formaat 
moet 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 levensmiddelenbedrijven en worden aanbevolen door de autoriteiten 
van 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.

In de verordening is ook bepaald dat de Commissie uiterlijk 13 december 2017 bij het 
Europees Parlement en de Raad een verslag moet indienen over het gebruik van dergelijke 
extra uitdrukkings- en presentatievormen, over de gevolgen ervan voor de interne markt en 
over de vraag of verdere harmonisatie raadzaam is. De Commissie kan dit verslag vergezeld 
doen gaan van voorstellen tot wijziging van de betreffende wetgeving van de Unie.

Wat betreft residuen van antibiotica in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en residuen 
van bestrijdingsmiddelen in of op levensmiddelen van plantaardige of dierlijke oorsprong, is 
in de EU-wetgeving al bepaald dat levensmiddelen die residuen boven de voor de veiligheid 
van de consument vastgestelde maximumwaarden voor residuen bevatten, niet-conform zijn 
en uit de voedselketen worden verwijderd.

Het is niet verplicht het gebruik van bestrijdingsmiddelen of antibiotica bij de 
levensmiddelenproductie op het etiket te vermelden en er bestaan ook geen plannen om die 
verplichting in te voeren. In voorkomend geval kan echter op vrijwillige basis op het etiket 
worden vermeld dat het levensmiddel daar niet mee behandeld is.

Conclusie

De door indienster aangekaarte kwestie in verband met andere vormen voor de weergave van 
de voedingswaardevermelding is al door de wetgevers behandeld bij de recente wijziging van 
de EU-wetgeving betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten. 
Hoewel de nieuwe verordening deze extra vormen, zoals een systeem met verkeerslichten, 
niet verplicht stelt, kan dit systeem vrijwillig worden gebruikt mits het aan bepaalde criteria 
beantwoordt.

Wat het gebruik van bestrijdingsmiddelen en antibiotica in de voedselketen betreft, garandeert 
de bestaande EU-wetgeving dat voedsel veilig is. Levensmiddelenbedrijven kunnen de 
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2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
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consumenten in voorkomend geval ook meegeven dat hun levensmiddelen niet met 
bestrijdingsmiddelen zijn behandeld of dat zij geen antibiotica hebben gebruikt. Er wordt 
momenteel niet gesproken over de mogelijkheid om een verplichte etikettering in te voeren 
om aan te geven of deze stoffen bij de productie van levensmiddelen zijn gebruikt.


