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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat het verplicht zou moeten zijn om op het etiket van levensmiddelen 
te vermelden of er bij de vervaardiging van een product (of van de afzonderlijke ingrediënten) 
stoffen van dierlijke oorsprong zijn gebruikt, en indien dit het geval is welke. Indiener stelt 
dat veel vegetariërs en veganisten helemaal geen dierlijke producten eten. Daarom willen zij 
weten of in de levensmiddelen die zij overwegen te consumeren ingrediënten van dierlijke 
oorsprong zijn verwerkt dan wel ingrediënten die zelf met behulp van bestanddelen van 
dierlijke oorsprong zijn geproduceerd. Zij willen bijvoorbeeld weten of vruchtensap of bier 
gelatine van dierlijke oorsprong bevat. Momenteel wordt dit niet vermeld op de verpakking. 
Veel vegetariërs en veganisten – alsmede aanhangers van bepaalde religies – onthouden zich 
van de consumptie van bepaalde producten omdat het niet duidelijk is of deze producten 
ingrediënten van dierlijke oorsprong of residuen van dergelijke ingrediënten bevatten. 
Indiener is van mening dat consumenten niet alleen het recht hebben om te weten welke 
ingrediënten een voedingsproduct bevat, maar ook hoe en met gebruikmaking van welke 
ingrediënten het product is vervaardigd. Alleen op die manier kunnen ze geïnformeerde 
keuzes maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014
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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 geleverd1 en schrijft voor dat de ingrediënten worden vermeld op de etiketten. Er 
bestaat geen specifieke regelgeving voor het geven van informatie over de geschiktheid van 
levensmiddelen voor veganisten, vegetariërs en aanhangers van bepaalde religies. Deze 
informatie kan wel op vrijwillige basis worden verstrekt, mits de consument hier niet door 
misleid wordt.

De richtlijn is onlangs herzien. Met ingang van 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 consumenten2 ingetrokken en 
vervangen.

In het kader van de nieuwe verordening wordt geen verplichte vermelding van de 
geschiktheid van de levensmiddelen voor vegetariërs, veganisten of aanhangers van bepaalde 
religies ingevoerd, maar de Commissie is wel verzocht een uitvoeringshandeling vast te
stellen over vrijwillig verstrekte informatie over de geschiktheid van een voedingsproduct 
voor vegetariërs en veganisten. Doel van deze uitvoeringshandeling is verduidelijking van de 
eisen die aan een voedingsproduct worden gesteld wil het als geschikt voor veganisten en 
vegetariërs worden beschouwd.

De verordening stelt geen uiterste termijn voor de vereiste uitvoeringshandeling. De 
verordening legt de Commissie wel andere uitvoeringsverplichtingen op waarvoor duidelijke 
uiterste termijn zijn vastgesteld. Daarom zal de Commissie voorrang geven aan het nemen 
van deze maatregelen.

Conclusie

Het door indiener aan de orde gestelde punt is ter sprake gebracht tijdens het debat dat heeft 
geleid tot vaststelling van Verordening (EU) nr. 1169/2011. De medewetgevers leggen 
weliswaar geen verplichte vermelding op van de geschiktheid van de levensmiddelen voor 
vegetariërs, veganisten of aanhangers van bepaalde religies, maar de Commissie is wel 
verzocht een uitvoeringshandeling vast te stellen over vrijwillig verstrekte informatie over de 
geschiktheid van een voedingsproduct voor vegetariërs en veganisten.

                                               
1 PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.


