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Aanbeveling voor een besluit overeenkomstig artikel 88, leden 2 en 3 van het 

Reglement, over de ontwerpverordening van de Commissie betreffende het 

land van oorsprong of plaats van herkomst voor vers, gekoeld of 

diepgevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee  

Resolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2014 over de 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot 

vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad, wat betreft het vermelden van het land van oorsprong of 

de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten 

en pluimvee (2014/2530(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013 van de Commissie van 13 

december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 

1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft het vermelden van het 

land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van 

varkens, schapen, geiten en pluimvee1, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot 

wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de 

Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, 

Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 

2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie2 (de 

"verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten") en 

met name artikel 7, lid 1, en artikel 26, leden 2, 8 en 9, 

– gezien Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren3, en met name artikel 11, 

– gezien artikel 88, leden 2 en 3, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat in artikel 26, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt 

gesteld dat het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst verplicht 

is voor vlees dat valt onder de codes van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) van 

bijlage XI van die Verordening (hetgeen vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, 

schapen, geiten en pluimvee omvat); 

B. overwegende dat voor de toepassing van artikel 26, lid 2, uitvoeringshandelingen moeten 

                                                 
1  PB L 335 van 14.12.2013, blz. 19. 
2  PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18. 
3  PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 



worden vastgesteld overeenkomstig lid 8 van dat artikel, vandaar de vaststelling van de 

uitvoeringsverordening van de Commissie in kwestie; overwegende dat overeenkomstig 

overweging 59 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 in deze uitvoeringshandelingen de 

wijze moet worden vastgesteld waarop het land van oorsprong of de plaats van herkomst 

van in artikel 26, lid 2, onder b), bedoeld vlees wordt vermeld; 

C. overwegende dat in lid 9 van artikel 26 de Commissie wordt verzocht in de verslagen en 

de effectbeoordelingen over de toepassing van lid 2, onder b), van dit artikel onder meer 

rekening te houden met de opties voor de middelen om het land van oorsprong of de 

plaats van herkomst van deze levensmiddelen uit te drukken, met name met betrekking tot 

de volgende bepalende punten in het leven van het dier: geboorteplaats, plaats waar het 

dier is gehouden en plaats van slachting; 

D. overwegende dat het Parlement bij de stemming over de verordening betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten op 16 juni 2010 de vermelding 

van het land van oorsprong voor de geboorteplaats, de plaats waar het dier is gehouden en 

de plaats van slachting van vers, gekoeld of bevroren vlees heeft gesteund1; 

E. overwegende dat volgens artikel 7, lid 1, van de verordening betreffende de verstrekking 

van voedselinformatie aan de consumenten voedselinformatie niet misleidend mag zijn, 

met name niet ten aanzien van het land van oorsprong of de plaats van herkomst; 

F. overwegende dat ten gevolge van de bovine spongiforme encefalopathie ("BSE")-crisis2 

de oorsprongsvermelding verplicht is voor rundvlees en rundvleesproducten in de Unie en 

overwegende dat een rundvleesetiketteringsregeling in de Unie bestaat sinds 1 januari 

2002; overwegende dat deze etiketteringseisen reeds betrekking hebben op de 

geboorteplaats, de plaats waar het dier is gehouden en de plaats van slachting; 

G. overwegende dat door bovenvermelde vereisten, die toepasselijk zijn op rundvlees en 

rundvleesproducten, de verwachtingen van consumenten met betrekking tot de informatie 

over de herkomst van andere in de Unie veel geconsumeerde vleessoorten zijn gestegen; 

H. overwegende dat in overweging 31 van de verordening betreffende de verstrekking van 

voedselinformatie wordt benadrukt dat consumenten zeer veel belang hechten aan de 

oorsprong van vlees en dat zij verwachten correct te worden geïnformeerd over het land 

van oorsprong van vlees; overwegende dat dit ook wordt bevestigd door recente studies 

                                                 
1  PB C 236 E van 12.8.2011, blz. 187. 
2  Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 

tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake 
etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) 
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en consumentenonderzoeksverslagen1; 

I. overwegende dat om de consument nauwkeurige informatie over de oorsprong van vlees 

te verstrekken de geboorteplaats, de plaats waar het dier is gehouden en de plaats van 

slachting moeten worden vermeld op het voedseletiket; overwegende dat hierdoor 

consumenten een meer alomvattend beeld kunnen krijgen van de dierenwelzijnnormen en 

de milieu-impact van een vleesproduct; 

J. overwegende dat uit de recente voedselschandalen, met inbegrip van de frauduleuze 

vervanging van rundvlees door paardenvlees, blijkt dat consumenten voorschriften inzake 

traceerbaarheid en consumenteninformatie nodig hebben en willen; 

K. overwegende dat de toepassing van een EU- of niet-EU-etiket op gehakt vlees en 

afsnijdsels bijna geen betekenis heeft en een ongewenst precedent kan creëren, vooral met 

betrekking tot een toekomstige etikettering van het land van oorsprong voor vlees dat als 

ingrediënt wordt gebruikt; overwegende dat uit de vereisten voor de vermelding van het 

land van oorsprong of de plaats van herkomst voor rundvlees blijkt dat een preciezere 

aanduiding van de oorsprong van gehakt vlees en afsnijdsels zowel haalbaar als geschikt 

is om consumenteninformatie en traceerbaarheid te garanderen; 

1. is van mening dat de Uitvoeringsverordening van de Commissie de bij Verordening (EU) 

nr. 1169/2011 aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt; 

2. vraagt de Commissie de Uitvoeringsverordening in te trekken; 

3. vraagt de Commissie een herziene versie van de Uitvoeringsverordening op te stellen, dat 

een verplichte etiketteringsvereiste bevat voor de geboorteplaats, de plaats waar het dier is 

gehouden en de plaats van slachting voor onverwerkte vleesproducten van varkens, 

schapen, geiten en pluimvee, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving voor de 

vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor rundvlees; 

4. vraagt de Commissie elke afwijking voor gehakt vlees en afsnijdsels uit de 

Uitvoeringsverordening te verwijderen; 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

alsmede de regeringen en de parlementen van de lidstaten. 

 

 

                                                 
1  Bijvoorbeeld: Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de verplichte vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst 
van vlees dat als ingrediënt wordt gebruikt (COM (2013)0755), en het begeleidende 
werkdocument van de diensten van de Commissie 17 december 2013 "on origin labelling 
for meat used as an ingredient: consumers’ attitudes, feasibility of possible scenarios and 
impacts" (SWD (2013)0437); en de enquête van het Europees Bureau van 
Consumentenverenigingen (BEUC) van 24 januari 2013 over oorsprongsetikettering (zie: 
http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139). 


