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1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener stelt dat het in Duitsland en veel andere landen gebruikelijk was dat producten, 
bijvoorbeeld chocola, werden verkocht per 100 of 1000 gram. Volgens indiener heeft de 
Europese Unie de regels veranderd, waardoor verkopers nu bijvoorbeeld in plaats van 100 
gram van een product 98 gram in een verpakking kunnen aanbieden. Indiener meent dat de 
consument op deze wijze gemakkelijk wordt bedrogen, omdat het moeilijker is om de 
verhouding tussen prijs en hoeveelheid te berekenen. Indiener is van opvatting dat de oude, 
goed werkende regelingen weer in ere hersteld zouden moeten worden, omdat deze beter zijn 
voor de consument.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Achtergrond 

Met betrekking tot de regels voor reeksen van nominale hoeveelheden

Richtlijn 80/232/EEG van de Raad van 15 januari 1980 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voor bepaalde voorverpakte produkten 
toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten, waarin een reeks 
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van nominale hoeveelheden van de inhoud der voorverpakkingen van bepaalde 
levensmiddelen was vastgesteld, is ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2007/45/EG1. 
Cacao- en chocoladeproducten vielen niet onder Richtlijn 80/232/EEG.

Met betrekking tot specifieke etiketteringsvoorschriften voor cacao- en chocoladeproducten
In artikel 6 van Richtlijn 73/241/EEG van de Raad van 24 juli 1973 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake voor 
menselijke voeding bestemde cacao- en chocoladeprodukten was het volgende bepaald: "1.
Chocolade, huishoudchocolade, Giandujachocolade met hazelnoten, melkchocolade, 
huishoudmelkchocolade, Giandujamelkchocolade met hazelnoten, witte chocolade en 
gevulde chocolade worden, wanneer zij worden aangeboden in de vorm van tabletten of 
repen met een gewicht tussen 85 g en 50 g per stuk, uitsluitend in de handel gebracht in de 
volgende gewichten per stuk: 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g en 500 g."

Richtlijn 73/241/EEG is ingetrokken en met ingang van 3 augustus 2003 vervangen door 
Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao-
en chocoladeproducten voor menselijke consumptie. Deze richtlijn bevat geen verplichting 
voor het in de handel brengen van deze producten in specifieke gewichten per stuk.

Met betrekking tot de regels over de prijsaanduiding per meeteenheid
Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende 
de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument 
aangeboden producten bevat de verplichting tot aanduiding van de verkoopprijs en de prijs 
per meeteenheid op alle producten. Het doel hiervan is betere voorlichting van de 
consument en het bevorderen van het vergelijken van prijzen. Deze informatie moet 
ondubbelzinnig, gemakkelijk herkenbaar en goed leesbaar zijn.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

Richtlijn 73/241/EEG is vervangen door Richtlijn 2000/36/EG ter vereenvoudiging van de 
daarin vervatte bepalingen en teneinde uitsluitend rekening te houden met de essentiële eisen 
waaraan de onder deze richtlijnen vallende producten moeten voldoen met het oog op het 
vrije verkeer van deze producten op de interne markt.

Met Richtlijn 2000/36/EG werd bijgevolg beoogd omschrijvingen en gemeenschappelijke 
voorschriften vast te stellen met betrekking tot de samenstelling, de bereidingsspecificaties, de 
verpakking en de etikettering van cacao- en chocoladeproducten. Deze nieuwe bepalingen 
werden afgestemd op de algemene Gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen, met 
name de wetgeving inzake etikettering, zoetstoffen en andere toegestane additieven, aroma's
en analysemethoden.

Richtlijn 80/232/EEG van de Raad roept voor bepaalde voorverpakte producten enkele 
reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten in het leven. 

Deze richtlijn, die geen specifieke EU-regels voor chocolade bevatte, is ingetrokken en 
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vervangen door Richtlijn 2007/45/EG1, die alleen nominale hoeveelheden instelt voor de 
inhoud van voorverpakkingen van wijn en gedistilleerde dranken, waarvoor al verplichte EG-
meeteenheden bestonden.

In het kader van de herziening van de regels voor nominale hoeveelheden van voorverpakte 
producten heeft de Commissie een effectbeoordeling uitgevoerd, waaruit bleek dat vrije 
maten de beste optie vormen, aangezien deze volledige concurrentie voor het bedrijfsleven en 
keuzevrijheid voor de consument mogelijk maken. Daarom schrijft artikel 2 van 
Richtlijn 2007/45/EG de lidstaten voor dat deze een vrij verkeer van alle nominale 
hoeveelheden moeten toestaan.

Ten aanzien van het probleem dat consumenten de prijzen per meeteenheid niet of minder 
goed kunnen berekenen, moet erop worden gewezen dat artikel 3 van Richtlijn 98/6/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van 
de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten het 
volgende bepaalt: "1. Voor alle in artikel 1 bedoelde producten worden de verkoopprijs en 
de prijs per meeteenheid aangeduid, … De eenheidsprijs hoeft niet te worden aangeduid als 
deze identiek is aan de verkoopprijs."

Artikel 2 van dezelfde richtlijn definieert de prijs per meeteenheid: " … (b) prijs per 
meeteenheid: de uiteindelijke prijs, met inbegrip van de BTW en alle overige belastingen, 
voor een kilogram, een liter, een meter, een vierkante meter of een kubieke meter van het 
product of van een andere enkelvoudige meeteenheid die algemeen en gewoonlijk in de 
betrokken lidstaat bij de verkoop van bepaalde producten wordt gebruikt; …". 

Verder bepaalt artikel 4, lid 1 van deze richtlijn: "De verkoopprijs en de prijs per meeteenheid 
moeten ondubbelzinnig, gemakkelijk herkenbaar en goed leesbaar zijn".
Bijgevolg kan de consument de prijzen goed vergelijken op basis van de verplichte 
prijsaanduiding.

Conclusies

Het voorstel van indiener om de oude regelingen weer in ere te herstellen vindt geen steun bij 
de Commissie, aangezien dit in strijd is met de communautaire doelstelling van 'beter 
wetgeven', die erop is gericht om regelgeving te beperken tot elementen die nodig worden 
geacht om een specifieke doelstelling te realiseren en waarvoor geen andere middelen 
bestaan.

Het bestaan van wettelijke bepalingen die voorzien in de verplichte aanduiding van de 
eenheidsprijs van levensmiddelen beschermt de consument tegen bedrog.
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