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Betreft: Verzoekschrift 0743/2011, ingediend door Jaime Sanfelix Palau (Spaanse nationaliteit), 
over vermeende gebreken in 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 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de doelstelling van 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 een beperkt nut heeft, omdat deze richtlijn geen gedetailleerde voorschriften 
bevat over waar het etiket moet worden aangebracht op het product om zichtbaar te zijn voor de 
consument. In werkelijkheid blijkt dat de informatie aan de consument niet correct wordt 
toegepast na de omzetting in de nationale wetgeving: er worden gevallen van misbruik door de 
distributeurs vastgesteld en er bestaat verwarring over de oorsprongsindicatie en de kwaliteit van 
bepaalde producten. Indiener vraagt daarom om deze richtlijn te herzien in het belang van de 
consument.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener wijst erop dat er geen uitgewerkte EU-regels zijn die bepalen waar het etiket van 
levensmiddelen geplaatst of getoond moet worden. Daarnaast is hij van mening dat algemene 
regels voor etikettering, zoals vereist is door Richtlijn 2000/13/EG1, ook zouden moeten gelden 
                                               
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 
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voor niet-voorverpakte levensmiddelen. Er zij opgemerkt dat zolang dergelijke verplichte eisen 
ontbreken, deze categorie producten gemakkelijk door elkaar gehaald kan worden, waardoor de 
producten met elkaar kunnen worden verward. Dit zou dan weer leiden tot verminderde 
traceerbaarheid van dergelijke levensmiddelen en het misleiden van de consument. Om deze 
redenen doet indiener zijn verzoek om passende wijziging van de huidige etiketteringsregels. 

Opmerkingen van de Commissie

Richtlijn 2000/13/EG voorziet in een algemeen beginsel volgens welke de etikettering en 
presentatie van levensmiddelen alsmede de daarvoor gemaakte reclame de consument niet 
mogen misleiden. Dit beginsel geldt in gelijke mate voor voorverpakte en niet-voorverpakte 
levensmiddelen. Voor het doel van deze richtlijn wordt "etikettering" gedefinieerd als zijnde alle 
vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking 
hebben op een levensmiddel en voorkomen op enig verpakkingsmiddel, document, schriftstuk, 
etiket, band of label, dat bij dit levensmiddel is gevoegd of daarop betrekking heeft. 

Gezien het subsidiariteitsbeginsel en gegeven het feit dat levensmiddelen die zonder 
verpakkingsmiddelen worden verkocht, vallen onder een zeer beperkte grensoverschrijdende 
handel, is het aan de lidstaten te beslissen welke bijzonderheden op de etikettering voor niet-
voorverpakte levensmiddelen dienen te worden vermeld. Dezelfde benadering is aangehouden in 
de onlangs vastgestelde Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten1. De nieuwe wetgeving vereist echter dat informatie ten 
aanzien van de aanwezigheid van stoffen waarvan het waarschijnlijk is dat deze leiden tot 
allergische reacties of intoleranties, in alle gevallen, met inbegrip van niet-voorverpakte 
levensmiddelen, aan de consument dient te worden gemeld.

Bovendien stelt de nieuwe Verordening een aantal basisbeginselen en -vereisten vast ten aanzien 
van eerlijke informatiepraktijken, alsmede de beschikbaarheid, plaatsing en presentatie van 
verplichte voedselinformatie. Er wordt met name bepaald dat verplichte voedselinformatie 
gemakkelijk toegankelijk dient te zijn en op een in het oog lopende plek moet worden uitgestald, 
zodat deze informatie gemakkelijk zichtbaar, duidelijk leesbaar, en waar van toepassing, 
onuitwisbaar is. Andere aanduidingen, afbeeldingen of ander materiaal mogen de verplichte 
informatie in geen geval verbergen, minder zichtbaar maken, aan de aandacht onttrekken of 
onderbreken.

In het geval van voorverpakte levensmiddelen komt de informatie op het verpakkingsmiddel of 
op een etiket te staan. Voor dit doel wordt "etiket" gedefinieerd als zijnde een label, merknaam, 
merkteken of afbeelding of ander beschrijvend materiaal, geschreven, gedrukt, gestencild, als 
merkteken aangebracht, in reliëf uitgevoerd of ingeperst op of bevestigd aan een 
levensmiddelenverpakking of -recipiënt. Ten aanzien van niet-voorverpakte levensmiddelen 
mogen de nationale overheden beslissen over de wijze waarop informatie met betrekking tot 
allergenen, of andere bijzonderheden die door de lidstaten kunnen worden vereist, beschikbaar 
wordt gesteld. Aan bovengenoemde basisbeginselen en -vereisten, zoals gemakkelijke 
toegankelijkheid en zichtbaarheid, moet echter in alle gevallen worden voldaan. 

Tenslotte omlijnt de Verordening de verantwoordelijkheid van de ondernemers in de 
levensmiddelenhandel overeenkomstig hun rol in de voedselvoorzieningsketen, om ervoor te 
zorgen dat aan de vereisten ten aanzien van voedselinformatie wordt voldaan. In het geval van 
                                                                                                                                                      
L 109 van 6.5.2000, blz. 29).
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
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niet-voorverpakte levensmiddelen dienen ondernemers in de levensmiddelenhandel, waaronder 
detaillisten, derhalve te zorgen voor naleving van alle Europese en nationale regelgeving met 
betrekking tot de presentatie en beschikbaarheid van voedselinformatie. 

Conclusie

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel en het feit dat niet-voorverpakte levensmiddelen vallen 
onder een zeer beperkte grensoverschrijdende handel, is het aan de lidstaten te beslissen of en 
welke informatie op deze categorie producten, met uitzondering van allergenen, dient te worden 
vermeld. De nieuwe Verordening betreffende voedselinformatie aan consumenten voorziet in 
verdere wettelijke instrumenten die ervoor moeten zorgen dat consumenten niet worden misleid 
wat betreft de informatie en identiteit van niet-voorverpakte levensmiddelen.


