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1. Samenvatting van verzoekschrift

Indieners vertegenwoordigen een consumentenorganisatie en stellen dat alcoholmisbruik tot 
ernstige ziektes en verslaving kan leiden. Gelet daarop vragen zij om de ontwikkeling van 
Europese wetgeving waarmee correcte consumenteninformatie op de etiketten van 
alcoholische dranken verplicht wordt gesteld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indiener verwijst naar de resultaten van verschillende studies aangaande de negatieve effecten 
op de gezondheid die verbonden zijn met de consumptie van alcoholische dranken en in het 
bijzonder naar het feit dat alcohol, ongeacht de ingenomen hoeveelheid, een risicofactor is 
voor verschillende soorten kanker. Daarom is indiener van mening dat er een 
etiketteringsvoorschrift voor alcoholische dranken dient te worden opgenomen in de EU-
wetgeving, teneinde de consumenten van een nauwkeurige en duidelijke waarschuwing te 
voorzien. 

Bovendien betreurt indiener dat er geen specifieke etiketteringsvoorschriften voor 
alcoholische dranken zijn goedgekeurd, zoals vereist in artikel 6, lid 3, van Richtlijn 
2000/13/EG. Verder wordt verklaard dat deze juridische leemte niet wordt gevuld door het 
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door de Commissie ingediende voorstel voor een verordening betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan de consumenten. 

Opmerkingen van de Commissie

Voor de Commissie is de bescherming van de gezondheid van de consumenten een zaak van 
het hoogste belang. Het is tevens belangrijk om de consumenten te voorzien van informatie 
die nodig is om weloverwogen keuzes over voedsel te maken. 

Richtlijn 2000/13/EG1 stelt de horizontale regels vast voor de informatie die op de etikettering 
van voedsel, inclusief alcoholische dranken, dient te staan. Het is derhalve een vereiste om 
dergelijke voedselproducten te voorzien van de in artikel 3 van de Richtlijn vermelde 
gegevens. De enige afwijking die specifiek gericht is op bepaalde alcoholische dranken, is te 
vinden in artikel 9, lid 5, waarin is vastgesteld dat de houdbaarheidsdatum niet verplicht is 
voor wijn, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en soortgelijke producten die 
zijn verkregen uit druiven, druivenmost en andere vruchten, en dranken met een 
alcoholgehalte van 10 of meer volumeprocenten. 

Ook voor alcoholische dranken is het in beginsel verplicht om de ingrediënten ervan te 
vermelden. De intentie van de wetgever wordt bevestigd in artikel 6, lid 3, van Richtlijn 
2000/13/EG, waarin staat dat voor dit doeleinde voorschriften zullen worden vastgesteld. 
Zoals door indiener is opgemerkt, is het echter niet mogelijk dit beginsel toe te passen, 
aangezien dergelijke voorschriften alsnog ontbreken. Hierbij dient overigens te worden 
benadrukt dat de Commissie tot driemaal toe (in 1982, in 1991 en in 1997) bij de Raad een 
voorstel heeft ingediend om voorschriften vast te stellen voor het op alcoholische dranken 
vermelden van de ingrediënten. Het is het Europees Parlement en de Raad helaas nooit gelukt 
om een overeenstemming te bereiken. 

Het is van belang te benadrukken dat het onder alle omstandigheden verplicht is de 
ingrediënten van alcoholische dranken te vermelden, indien deze vermeld staan in bijlage III 
bis (allergenen) van Richtlijn 2000/13/EG. 

Met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van alcoholische dranken werd door 
middel van het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de verstrekking 
van voedselinformatie aan de consumenten2 onder andere een poging gedaan om de huidige 
juridische impasse te doorbreken en op te lossen. In acht nemende dat de consumenten 
behoefte hebben aan informatie voorzag het voorstel erin dat gemengde, direct voor 
consumptie geschikte dranken, vaak aangeduid als “alcopops”, van een ingrediëntenlijst 
zouden moeten worden voorzien. Gelet op de specifieke eigenschappen van wijn, gedistilleerd 
en bier en met als doel binnen deze sector een consistente benadering en coherent beleid te 
waarborgen was het voorzien dat de Commissie verslag zou uitbrengen over de stand van 

                                               
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 etikettering en 
presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB L 109 van 
6.5.2000, blz. 29).
2 COM(2008) 40 definitief.
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zaken omtrent de regels van de Unie betreffende het op dergelijke producten vermelden van 
de ingrediëntenlijst en de voedingswaarde met de mogelijkheid om hierover maatregelen aan 
te nemen. 

Tijdens de discussies binnen de Raad en het Europees Parlement over de voorgestelde tekst 
kreeg de beleidslijn van de Commissie geen steun. Derhalve verlangde het EP dat alle 
alcoholische dranken ervan zouden worden vrijgesteld om informatie te vermelden over de 
ingrediënten en de voedingswaarde. De Raad deed op zijn beurt het verzoek om wijn, 
gedistilleerd en bier en vergelijkbare concurrerende producten vrij te stellen, door middel van 
een verslag omtrent de etikettering van deze producten binnen vijf jaar. Het in dit opzicht 
uiteindelijk behaalde compromis kwam erop neer dat de etiketteringsvrijstelling voor alle 
alcoholische dranken werd behouden. Bovendien heeft de wetgever de Commissie toegezegd 
om binnen drie jaar met een verslag te komen over het op dergelijke producten toepassen van 
de etiketteringsvoorschriften betreffende de ingrediëntenlijst en de kwestie of er in de 
toekomst op alcoholische dranken informatie moet komen over de voedingswaarde en in het 
bijzonder over de energiewaarde. 

Binnen de context van de herziening van het huidige rechtskader van de EU voor de 
verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten kwam de kwestie van het 
aanbrengen van een waarschuwing op alcoholische dranken niet ter sprake. Derhalve, en met 
inachtneming van het aantal aan alcohol gerelateerde risico’s dat in vrijwillige 
etiketteringsmaatregelen is opgenomen, voorziet Verordening (EU) nr. 1169/20111 niet in 
voorschriften betreffende deze kwestie. De lidstaten hebben echter de mogelijkheid om 
dergelijke waarschuwingen aan te brengen krachtens nationale wetgeving betreffende (onder 
andere) volksgezondheid. De verenigbaarheid ervan met de EU-wetgeving dient per geval te 
worden beoordeeld door de Commissie. Bovendien wordt de Commissie door middel van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 verzocht om in het kader van het verslag over de etikettering 
van alcoholische dranken specifieke aanvullende voorschriften te overwegen met betrekking 
tot alcoholische dranken. Wat dit betreft wordt de Commissie aangemoedigd om de 
bezorgdheid onder de bevolking omtrent aan alcohol gerelateerd letsel bij met name jongere 
en kwetsbare consumenten in acht te nemen. 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de EU-strategie gericht op het ondersteunen van de 
lidstaten bij het terugdringen van alcoholgerelateerd letsel de thema’s informatie, onderwijs
en bewustmaking van de effecten van schadelijke en gevaarlijke alcoholconsumptie voorrang 
geeft. De Commissie moedigt de alcoholproducenten aan om vrijwillig een tekst op 
alcoholische dranken aan te brengen die de consumenten informeert over de 
gezondheidsrisico’s. Op deze manier gebruiken sommige producenten vrijwillig dezelfde 
vorm als de waarschuwing over risico’s voor zwangere vrouwen, die in Frankrijk verplicht is. 
Deze praktijken dragen ertoe bij dat de boodschap die wordt verspreid over de verschillende 
drankcategorieën en binnen de lidstaten een zekere mate van samenhang en eensluidendheid 
vertoont.

Conclusies

                                               
1 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, PB L 304 van 22.11.2011.
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Overeenkomstig de pas aangenomen wetgeving op het gebied van voedseletikettering zal de 
Commissie de voorschriften inzake informatieverstrekking voor alcoholische dranken verder 
analyseren. Zodoende zal de Commissie na overleg met de belanghebbenden en de lidstaten 
vóór 13 december 2014 met een verslag komen, dat indien nodig vergezeld zal worden van 
wetgevingsmaatregelen met specifieke etiketteringsvoorschriften voor dergelijke producten. 
Wat dit betreft zullen alle beschikbare studies en informatiebronnen worden bestudeerd, 
inclusief diegene die door indiener zijn genoemd.


