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Betreft: Verzoekschrift 0033/2009, ingediend door Klaus Landahl (Duitse nationaliteit), 
over de vermelding van de oorsprong en herkomst van voedingsmiddelen.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bepleit wettelijke regels voor de vermelding van de oorsprong en de herkomst van 
voedingsmiddelen. Indiener bekritiseert het feit dat levensmiddelenverpakkingen vaak geen 
informatie bevatten over de herkomst van de ingrediënten. Bijvoorbeeld bij confiture geen 
gegevens over de herkomst van de gebruikte vruchten en/of de productielocatie. Vaak is 
alleen de naam en de locatie van de groothandel vermeld. Voor consumenten kan dergelijke 
oorsprongsinformatie niettemin belangrijk zijn. Voorts beklaagt indiener zich erover dat 
waarschuwingen op verpakkingen vaak niet in de taal van het land van verkoop en 
consumptie worden vermeld (in indieners geval Duits).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"De Commissie ziet herkomstetikettering in de eerste plaats als een instrument voor 
consumentenvoorlichting, met name op het punt van de eigenschappen, of eventueel ook de 
verschillende kwaliteitsniveaus van levensmiddelen. Herkomstetikettering kan niet dienen 
voor de voedselveiligheid, want alle levensmiddelen en diervoeders die in de Europese Unie 
legaal op de markt worden gebracht moeten veilig zijn, ongeacht de plaats waar zij vandaan 
komen. 

Volgens de huidige gemeenschapswetgeving is herkomstetikettering of vermelding van de 
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plaats van landbouwproductie vereist:
 wanneer de consumenten kunnen worden misleid omtrent de werkelijke herkomst of 

oorsprong van de levensmiddelen (richtlijn 2000/13/EG)1 en 
 krachtens specifieke voorschriften zoals die bestaan voor wijn, olijfolie, fruit en groenten, 

honing, rund- en kalfsvlees, eieren, ingevoerd pluimveevlees, en vis.

Daarnaast kan op vrijwillige basis extra informatie worden geboden omtrent de herkomst of 
oorsprong van een levensmiddel. Bij vrijwillige herkomstaanduidingen is het belangrijk dat 
die aanduidingen aan bepaalde regels voldoen om mogelijke verwarring omtrent de 
werkelijke herkomst en misleiding van de consument te vermijden. 

De Commissie streeft naar verbetering van de etiketteringswetgeving voor levensmiddelen 
zodat de consument beter wordt geïnformeerd over de eigenschappen en kwaliteit van 
levensmiddelen, ook over de voedingswaarde daarvan. 

De kwestie van oorsprongs- en herkomstetikettering komt nader aan bod in het voorstel van 
de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten2, waarmee de 
levensmiddelenetiketten duidelijker moeten worden en beter afgestemd op de behoeften van 
de consumenten in de EU. De aan het voorstel voorafgaande raadplegingen hebben 
onvoldoende steun aan het licht gebracht voor invoering van verplichte en Europawijde 
oorsprongsetikettering voor alle voedingsproducten. Gebleken is dat de vraag onder de 
consumenten naar land-van-herkomstinformatie per lidstaat en per product uiteenloopt, 
hetgeen pleit voor een gedifferentieerde aanpak naargelang het soort voedingsproduct. Het 
voorstel handhaaft daarom het algemene beginsel van vrijwillige herkomst- of 
oorsprongaanduiding, tenzij weglating daarvan de consument zou misleiden terwijl duidelijke 
regels voorhanden zijn. 

Volgens de voorgestelde regels kunnen voor verwerkte voedingsproducten (zoals 
bijvoorbeeld de in het verzoekschrift bedoelde confiture) etiketten worden gebruikt die de 
lidstaat vermelden waar het product vandaan komt, voorzover de laatste wezenlijke 
verandering of verwerking in die lidstaat heeft plaatsgevonden. Deze benadering sluit aan bij 
de Gemeenschappelijke Douanecode. Aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van 
herkomst van de belangrijkste ingrediënten is echter verplicht wanneer die ingrediënten uit 
een andere plaats komen dan het verwerkte product (in het bijvoorbeeld van de confiture wil 
dit zeggen dat terwijl de plaats van de verwerking vrijwillig wordt aangeduid, de plaats waar 
het fruit is geoogst zal moeten worden vermeld wanneer dat een andere plaats is dan waar het 
tot confiture is verwerkt).

Wat het specifieke punt van etikettering met vermelding van de plaats van landbouwproductie 
betreft, heeft de Commissie op 28 mei een mededeling over het kwaliteitsbeleid ten aanzien 
van landbouwproducten3 uitgebracht, over de wijze waarop de communicatie over de 
landbouweigenschappen van het product, waaronder bijvoorbeeld productiemethoden en de 
                                               
1 Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede 
inzake de daarvoor gemaakte reclame, PB L 109, 6.5.2000.
2 COM(2008) 40 def.
3 COM(2009) 234, 28.5.2009.
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plaats van landbouwproductie, te verbeteren valt. Deze mededeling sluit aan op het 
Groenboek van de Commissie over de kwaliteit van landbouwproducten1, waarin de respons 
wordt weergegeven op een raadpleging van belanghebbenden die eind 2008 heeft 
plaatsgevonden, en op de conclusies van de conferentie op hoog niveau over het 
kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten, die op 12-13 maart 2009 onder Tsjechisch 
voorzitterschap in Praag werd gehouden. Uit de respons in het Groenboek blijkt dat 
vertegenwoordigers van consumenten en landbouwers voorstander zijn van veelvuldiger 
aanduiding van de plaats van landbouwproductie, maar dat in de verwerkende industrie en de 
detailhandel bezwaren leven wegens de kosten en de mogelijke verwarring door etikettering 
op verwerkte levensmiddelen waarvoor grondstoffen van verschillende herkomst zijn 
gebruikt. In haar mededeling zegt de Commissie te zullen overwegen etikettering met 
vermelding van de plaats waar het landbouwproduct werd geproduceerd, in de handelsnormen 
voor landbouwproducten op te nemen, daarbij rekening houdend met de specifieke problemen 
van sommige sectoren, met name ten aanzien van verwerkte landbouwproducten.

                                               
1 Groenboek over de kwaliteit van landbouwproducten: productnormen, landbouwvoorschriften en 
kwaliteitsregelingen (COM(2008) 641 def).


