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Betreft: Verzoekschrift 725/2010, ingediend door Marco Noto (Italiaanse nationaliteit), over 
etikettering van vis in blik

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat op de etiketten van vis in blik alleen vermeld wordt waar de vis is 
verwerkt, maar niet waar zij is gevangen. Indiener meent dat informatie over de vangstlocatie 
essentieel is voor consumenten die een weloverwogen keuze willen maken en bijvoorbeeld geen 
vis willen eten uit wateren die overbevist of ernstig vervuild zijn. Hij verzoekt derhalve om 
etiketten die de genoemde informatie bevatten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

In Verordening (EG) nr. 2065/2001 van de Commissie (houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad) wordt bepaald dat de verplichting tot vermelding 
van het vangstgebied van het visserijproduct uitsluitend geldt voor de producten die voorkomen 
op de lijst van hoofdstuk 3 van de gecombineerde nomenclatuur. 

Voor preparaten in de zin van hoofdstuk 16 van de gecombineerde nomenclatuur, met inbegrip 
van conserven (verduurzaamde producten) geldt de verplichting niet. Voor het merendeel van de 
conserven gelden alleen de algemene vereisten van Richtlijn 2000/13 van het Europees 
Parlement en de Raad.

Er zijn echter specifieke etiketteringsvoorschriften voor conserven vastgesteld in Verordening 
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(EG) nr. 2136/89 van de Raad, gewijzigd door de Verordeningen (EG) nr. 1181/2003 en 
1345/2008 van de Commissie (gemeenschappelijke normen voor het in de handel brengen van 
sardineconserven), en in Verordening (EG) nr. 1536/92 (gemeenschappelijke handelsnormen 
voor tonijn- en bonietconserven).

Voor sardineconserven en conserven van sardineachtigen wordt in Verordening (EG) nr. 
1345/2008 bepaald dat het geografische gebied waar de soort is gevangen op het etiket van deze 
producten vermeld moet worden ter onderscheiding. 

Conclusies
Bij de hervorming van het marktbeleid zal gezocht worden naar mogelijke manieren om de 
informatie van de consument over het geografische gebied waar visserijproducten zijn gevangen 
te verbeteren. Een desbetreffend voorstel van de Commissie wordt verwacht voor de eerste helft 
van 2011.

4. Herzien antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

In juli 2011 heeft de Commissie een voorstel voor hervorming van het marktbeleid voor visserij-
en aquacultuurproducten goedgekeurd (COM(2011) 416)1.

In artikel 42 daarvan stelt de Commissie een aantal bepalingen voor die consumenteninformatie 
verplicht maken, onder meer wat conserven betreft. Het voorstel zou voor conserven en 
verwerkte producten die in de EU verkocht worden de verplichting opleggen om de 
handelsbenaming van de betrokken soort, het gebied waar het product is gevangen of gekweekt 
en de productiemethode ("gevangen" of "gekweekt") te vermelden.

Over het Commissievoorstel wordt momenteel met het Europees Parlement en de Raad van 
gedachte gewisseld. Verwacht wordt dat de eerste lezing in september 2012 zal worden 
afgerond.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0416:EN:NOT


