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nationaliteit), over gegevens betreffende de herkomst van voedselproducten.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat er informatie dient te worden verstrekt over de herkomst van 
voedselproducten in supermarkten. Op etiketten staat dikwijls informatie vermeld zoals "ons 
eigen merk" of "geproduceerd door Spar/Billa", enz. zonder de gegevens van de producent 
bekend te maken. Indiener verzoekt hiertoe om Europese wetgeving te ontwikkelen inzake 
deze kwestie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame1 voorziet in geharmoniseerde 
regels betreffende de etikettering van levensmiddelen die als zodanig aan de eindverbruiker 
worden geleverd. Hiertoe behoort onder andere de verplichting om de naam of handelsnaam 
en het adres van de producent of verpakker, of van een in de Unie gevestigde verkoper, op de 
etikettering van voorverpakte levensmiddelen te vermelden2. Deze bepaling is er met name op 
gericht om consumenten eenvoudig aan een meldpunt te helpen met als doel laatstgenoemde 

                                               
1 PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29. 
2 Artikel 3, leden 1 en 7, van Richtlijn 2000/13/EG. 
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in kennis te stellen van hun positieve of negatieve opmerkingen over het gekochte 
levensmiddel1. Bijgevolg wordt aan deze bepaling voldaan zodra de naam of handelsnaam en 
het adres van ten minste een van de hierin bedoelde exploitanten, d.w.z. de producent, de 
verpakker of de in de Unie gevestigde verkoper, op het etiket of de verpakking van het 
levensmiddel wordt vermeld. Derhalve zijn levensmiddelen voorzien van etikettering met een 
eigen merk in overeenstemming met dit voorschrift van Richtlijn 2000/13/EG, aangezien de 
naam of handelsnaam en het adres van de eigenaar van het merk de facto vermeld wordt. 
Richtlijn 2000/13/EG is onlangs gewijzigd. Per 13 december 2014 wordt Richtlijn 
2000/13/EG bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten2 ingetrokken en 
vervangen. Tijdens de onderhandelingen die hebben geleid tot de vaststelling van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011, werd gesproken over het opnemen van een voorschrift om 
de naam en het adres van de levensmiddelenproducent systematisch op de verpakking van 
levensmiddelen te vermelden. De wetgevers namen echter het besluit om dit voorschrift niet 
verplicht te stellen, maar om een expliciet verband te leggen tussen de naam van de voor de 
voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf die op het 
etiket of de verpakking van het levensmiddel vermeld staat, en de kwestie van de 
verantwoordelijkheid voor de naleving van de desbetreffende EU-voorschriften. 

Krachtens artikel 9, lid 1, letter h, van laatstgenoemde verordening is het dan ook verplicht 
om op de etikettering van voorverpakte levensmiddelen de naam of handelsnaam en het adres 
te vermelden van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf die verantwoordelijk is voor de 
voedselinformatie. Uit hoofde van artikel 8, lid 1, van dezelfde verordening wordt de 
exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, 
of, indien de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de 
invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert, aangewezen als de voor de 
voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf. 

Ingeval van levensmiddelen voorzien van etikettering met eigen merk is de eigenaar van het 
desbetreffende merk de voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een 
levensmiddelenbedrijf; derhalve dient slechts de naam of handelsnaam en het adres van de 
eigenaar van het merk te worden vermeld op de verpakking van levensmiddelen, zodra 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 in werking is getreden. 
Ten slotte draagt overeenkomstig Richtlijn 85/374/EEG van de Raad betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen der lidstaten inzake 
de aansprakelijkheid voor producten met gebreken3 de eigenaar van het merk de 
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken aan levensmiddelen voorzien van 
etikettering met eigen merk. 

Conclusie
De door indiener besproken kwestie is al door de wetgevers behandeld tijdens de recente 
wijziging van de EU-wetgeving betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten. Hierbij is besloten om vermelding van de naam en het adres van de producent 
van levensmiddelen niet verplicht te stellen, maar om in plaats daarvan te waarborgen dat de 
                                               
1 Zaak C 83/96, Dega, [1997], Jurispr. blz. I 5001, punt 17 en 18; Zaak C-315/05, Lidl Italia Srl tegen Comune di 
Arcole, [2006], Jurispr. blz. I-11181, punt 46.
2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18. 
3 PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29. 
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exploitant van het levensmiddelenbedrijf die verantwoordelijk is voor het levensmiddel en de 
erop vermelde voedselinformatie, altijd op het etiket vermeld staat. Ingeval van 
levensmiddelen voorzien van etikettering met eigen merk is de eigenaar van het merk 
verantwoordelijk voor de voedselinformatie, maar ook voor alle gebreken die betrekking 
hebben op de levensmiddelen voorzien van etikettering met eigen merk. 


