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Samenvatting 
In deze vergadering is in de ochtend vergaderd over Q&As met betrekking de 

etikettering vlees/vleesproducten etc. Een groot aantal Q&As lagen voor, slechts 

negen Q&As met betrekking tot gehakt vlees zijn behandeld. 

 

In de middag is samen met hygiëne werkgroep gesproken over de etikettering van 

separatorvlees (MSM). Allereerst heeft Arie Ottevanger namens de CIE een 

presentatie gegeven over dit onderwerp. In de presentatie werd voorgesteld om bij 

het gebruik van MSM voor alle typen de vermelding daarvan in de 

ingrediëntendeclaratie te verplichten, daarnaast werd voorgesteld dat het lage 

druk MSM in de ingredientendeclaratie bij het vleesgehalte mag worden opgeteld. 

Bij de inventarisatie door de CIE lijken een groot aantal lidstaten dit voorstel te 

gaan steunen, een aantal lidstaten heeft nog geen mening geventileerd, enkele 

lidstaten vinden dit geen logische invulling. 

 

Daarna is gesproken over de uitbreiding van de lijst met producten die in Annex X 

van (EU)1169/2011 (vermelden van THT-datum) uitgezonderd mogen worden. De 

CIE had een werkdocument voorbereid, waarin drie scenario’s werden voorgesteld. 

De discussie hierover levert verschillende ideeën, lidstaten kunnen nog schriftelijk 

reageren. 

 

 

Ochtend: bespreking van Q&A 
 

1. Does the term “minced meat” in the designation “minced meat” 
referred to in the heading of Annex VI, Part B of the Regulation (EU) 
No 1169/2011 refer to minced meat as defined in the Hygiene 
Regulation (EC) No 853/2004 or does it refer to the designation given 

to a product by the manufacturer in the name of the food?  
 Regulation (EC) No 853/2004 provides a broad definition of minced meat for 

hygiene purposes which, with the exception of salt, is not based on 

compositional criteria.  

 Annex VI, Part B of the Regulation (EU) No 1169/2011 provides for criteria for 

the designation of "minced meat" for labelling purposes. To be designated as 

"minced meat", as a product or in the list of ingredient of a product, the meat 

shall fulfil these criteria. A product or an ingredient of a product not fulfilling 

such criteria shall be considered as meat preparation and designated 

accordingly. 

 

Er is gediscussieerd over de definitie van ‘gehakt vlees’. Opgemerkt werd dat, 

zolang een product geen gehakt vlees wordt genoemd, het relevant is welke 

benaming het product wel krijgt. De term ‘vleesbereiding’ is niet gedefinieerd in de 



 

 

(EU)1169/2011, derhalve wordt deze zin geschrapt. 

 

2. Does the requirement to comply with the compositional criteria only apply if the 

food business operator uses any of the descriptors exactly “lean minced meat”, 

“minced pure beef”, “minced meat containing pig meat”, or “minced meat of other 

species”?( Annex VI, Part B, para 1) 

The provisions of Annex VI, Part B criteria for fat and collagen apply where the designation 

of “minced meat” is used to market the product. So Annex VI, Part B relates to the actual 

name of the food, i.e. what it is called / its designation. The criteria apply in the case of 

foods labelled and presented as “minced meat”. 

For products using similar names such as ‘mince’, ‘steak mince’, etc., whilst Annex VI Part B 

does not apply directly, Article 7 (misleading labelling) should apply. Such foods should also 

meet the Part B, point 1 composition criteria as otherwise the designation “mince” may be 

regarded as misleading under Article 7 of the Regulation because of the risk of consumers 

confusing the food with minced meat complying with the compositional criteria of Part B of 

the Annex. 

 

For other descriptors used for a product that is not compliant with the point 1 criteria in Part 

B of Annex VI (e.g. ‘ground beef’) - the issue to be decided on is whether or not the 

descriptor used could mean that a consumer could be misled into thinking that the product is 

minced meat. If the consumer could be misled, then a non-compliant product should not be 

marketed under that descriptor and the descriptor should only be used if the point 1 criteria 

are complied with. Otherwise, the descriptor can be used without the need for the product to 

comply with the criteria in question. 

An assessment on a case by case basis by the competent authorities would be necessary. 

 

In de discussie over de wijze waarop producten vermeld moet worden, werd gerefereerd naar 

artikel 7 van (EU)1169/2011.  Als de aanduiding anderszins de consument misleidt, moet de hele 

benaming toegepast worden. De bovengenoemde benamingenproblematiek speelt met name in 

Engeland en Ierland. Het is ingewikkeld om eenduidig aan te geven wat wel kan en wat niet kan. 

Alles moet case-by-case beoordeeld worden. De alinea ‘For ….in question’ wordt verwijderd. 

Een lidstaat geeft aan dat de problematiek vwb de zgn. ‘descriptors’ al jaren speelt. Dit moet 

opnieuw bekeken worden, de termen zijn niet helder. Een andere lidstaat vindt dat de tabel B.1 

in annex VI moet worden herzien. Het is nu te eenvoudig dat men door het geven van een 

andere benaming aan een product, onder de criteria voor ‘gehakt vlees’ uit kan. 

 
3. If minced meat is used as an ingredient and specifically listed as ‘minced meat’ (or, 

for example, ‘minced beef’, ‘minced pork’) in the ingredients list, does the minced 
meat used in the product need to comply with the Annex VI, Part B, paragraph 1 
compositional criteria? Do the labelling requirements of Annex VI, Part B, 
paragraph 2 have to be provided?  
Yes, the composition criteria concerning the designation of ‘minced meat’ in, Annex VI, Part 

B, paragraph 1 apply to the designation of ‘minced meat’ not only when it is the designation 

of the food but also when it is an ingredient in the ingredient list of the food.  

No, the labelling requirements of Annex VI, Part B, paragraph 2 do not apply if “minced 

meat” is used as an ingredient.  

 

Na enige discussie zijn lidstaten akkoord met bijgaand Q&A. Bij de vermelding van gehakt vlees 

als ingredient moet de samenstelling van het betreffende ingrediënt aan devereisten voldoen. De 

voor “gehakt vlees” verplicht gestelde aanduidingen (over vetgehalte en collageen-

eiwitverhouding) zijn bij het gebruik van “gehakt vlees”als ingrediënt niet verplicht. 

 

4. Would it be permissible to market a product not complying with the criteria for fat 

laid down in Annex VI, Part B as ‘lean minced beef’ if a national mark in accordance 
with paragraph 3 appears on the product?  
Yes, following paragraph 3 of Annex VI, Part B, Member States may allow the placing on their 

national market of minced meat which does not comply with the criteria laid down in 

paragraph 1 of this Part B of Annex VI under a national mark. However, this flexibility cannot 

be used beyond the maximum levels related to fat and collagen/meat protein ratio.  

For example, a designation "semi-lean minced beef" could be used under a national mark for 

minced meat whose fat content is above 7% provided it does not exceed 20%.  

 

Deze Q&A wordt verwijderd. Het betreft hier een nationale invulling. 

De discussie ging erom of met een nationaal merk, buiten de regels vwb de samenstellingscriteria 

om gegaan kan worden. Een aantal lidstaten vindt dat niet buiten de criteria om eea geregeld 



 

 

mag worden. Andere lidstaten, waaronder NL, geven aan dat de Verordening dit niet regelt.  

Een aantal lidstaten, waaronder NL, hebben desgevraagd aangegeven geen gebruik te maken 

van de ‘national mark’. 

 
 
5.  Are the labelling requirements Annex VI, Part B paragraph 2 applicable in the case 

of products bearing a national mark in accordance with paragraph 3?  
Yes, if a Member State allows the placing on its national market of minced meat which does 

not comply with the criteria laid down in paragraph 1 of Part B of Annex VI in the conditions 

specified in point 4, the following expressions shall appear on the labelling, in accordance 

with Paragraph 2 of Part B of Annex VI:  

- ‘percentage of fat content under …’  

- ‘collagen/meat protein ratio under …’  

 

Geen discussie. 

 

 

6. Annex VI, Part B, point 1 - Composition criteria, designations  

• What is meant by the term "Minced pure beef"? What is the difference with the 
term "minced beef" where by default only beef should be in that particular 
product/ingredient?  

 

Veel lidstaten geven aan dat er geen verschil is tussen “rundvlees”en “puur rundvlees”. Dit blijkt 

de overwegende mening te zijn 

 

What minced meat falls under the term "Minced meat of other species"? Is it 
minced meat other than "minced pure beef" and "minced meat containing pig 
meat"? If "minced pure beef" is a specific type of minced meat, would "minced 
beef" fall under the scope of "minced meat of other species"?  

 

• Does the term "lean minced meat" apply to all species and the obligation is to 
replace the word "meat" with the specific species or does it only relate to meat 

labelled "lean minced meat"?  
 

De discussie spitst zich toe op de vraag of bij “mager gehakt vlees” van verschillende diersoorten 

(bijv. 50% varken, 50% rund) beide grondstoffen (rundvlees/varkensvlees) aan de vetcriteria 

(max. 7%) moeten voldoen, of dat dit criterium alleen voor het eindproduct geldt.  

Geconcludeerd wordt dat dit van de manier van aanduiden afhangt: 

- het criterium geldt voor het eindproduct als het product is aangeduid als “mager gehakt 

vlees (kip, varken); 

- het criterium geldt voor ieder ingrediënt, als het product is aangeduid als ”mengsel van 

mager gehakt varkensvlees en mager gehakt kippenvlees”. 

 

 

7. Annex VI, Part B, point 1 - "Composition criteria checked on the basis of a daily 
average"  

•  Does this mean that the composition of the minced meat has to be checked on a 
daily basis?  

• What do manufacturers have to check, on what basis and how often?  
• Do analytical tests have to be done to comply with check requirements or can 

established ‘paper-based’ methods of working out the fat content and 
collagen/meat protein ratio be used?  

• How often should the checks be done? Do they need to be done once a day or do 

they need to be done more often? Can they be done less frequently than once a day 
so long as a rolling daily average is calculated based on those checks?  

 

Bij deze vraag is nagegaan hoe lidstaten ‘daily check’ interpreteren. De meeste lidstaten 

bedoelen hiermee geen dagelijke controle, maar een procesbeheersing waarbij de fabrikant weet 

dat de producten aan de samenstellingscriteria voldoen. Enkele lidstaten bedoelen hiermee juist 

wel dat er dagelijks gecheckt wordt. 

Een en ander moet aan de bevoegde autoriteiten overgelaten worden, de Q&A wordt daarom 

verwijderd. 

 

 

8. Annex VI, Part B, point 2.  

Point 2 of Part B of Annex VI states that in addition to the requirements laid down 

in Chapter IV of Section V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 (food 



 

 

hygiene food of animal origin), the following expressions shall appear on the 
labelling:  
- "percentage of fat content under …",  

- "collagen/meat protein ratio under …"  

 

Regulation (EC) No 853/2004 provides an exemption from its requirements to food 
business operators (producers) who supply small quantities of primary products to 

the final consumer or to local retail establishments directly supplying the final 
consume 

Are there exemptions for small businesses? Shall these producers be exempted to 
indicate the labelling requirements as provided to point 2, part B of Annex VI?  

 

Enkele lidstaten geven aan dat de uitzondering in (EG) 853/2004 alleen voor primaire producten 

geldt. Dit is niet van toepassing voor dit type producten. 

 

 

9. Which is the status of the composite product when placed on the market of another 
MS in the case of a composite product where the designation ‘minced meat’ is used 
and where a ‘national mark’ is required  
 

Een product met een ‘national mark’ mag alleen op de eigen nationale markt worden afgezet.  

 

 

Ten algemene was er veel discussie over de werkbaarheid van Annex VI. Er was behoefte aan 

een hernieuwde opzet van deze annex. CIE nodigt de lidstaten uit om suggesties hiervoor aan te 

geven. 

 

 

Middag: werkgroep etikettering en hygiënewerkgroep 

 

Europese harmonisatie van (de etikettering van) separatorvlees (MSM): 

Allereest een prresentatie Arie Ottevanger, waarin de SvZ van de discussie over hoge druk 

(HMSM) en lage druk separatorvlees (LMSM) nog eens uiteengezet wordt. 

Bij een tour de table met de vraag of het land het Cie voorstel kan steunen om MSM op het etiket 

te vermelden, maar daarbij wel toestaan dat het lage druk MSM met het vleesgehalte wordt 

meegerekend in de ingredientendeclaratie.  

NL heeft aangegeven dat uit het oogpunt van transparantie voor de consument een voorstander 

is van etikettering van separatorvlees (lage druk en hoge druk). Zij kan echter ook de variant, 

waarbij het lage druk MSM wordt meegerekend bij het vleesgehalte steunen. Een aantal lidstaten 

steunen het voorstel van de CIE, anderen zien liever criteria/bijvoorbeeld het calciumgehalte als 

criterium voor het bepalen of een product separatorvlees is. Een lidstaat geeft aan dat lage druk 

MSM, geen separatorvlees is, vast te stellen via het calciumgehalte.  

Uit de tour de table wordt duidelijk dat lidstaten transparantie belangrijk vinden. Er lijkt meer 

steun te komen voor het CIE voorstel. CIE voorziet echter wel een lastige exercitie, om juridisch 

te kunnen regelen dat lage druk MSM bij het vleesgehalte opgeteld mag worden. 

 

 

Uitzonderingen voor de verplichte vermelding van een houdbaarheidsdatum op het 

etiket van levensmiddelen 

De CIE legt allereerst uit dat er vorig jaar al een discussie is geweest in de werkgroep over de 

termen ‘best before’ en ‘use by’.  Er was destijds geen steun om deze termen aan te passen. 

Wel was er steun voor uitbreiding van de lijst in Annex X, met producten die uitgezonderd 

kunnen worden van THT vermelding (niet verplichte vermelding). 

CIE heeft een document opgesteld, waarin ze scenario’s voorstelt: 1. Producten toevoegen, 2. 

Alle producten langer dan X maanden uitzonderen of 3. Criteria voor uitzondering opstellen. 

NL heeft aangegeven deze exercitie door de commissie toe te juichen. Het is een goed initiatief. 

Ook zal dit door NL nog worden ingebracht in de Landbouwraad van 19, 20 mei. Ten aanzien van 

de scenario’s denkt NL nog na, maar na eerste analyse lijkt een benadering waarbij de lijst wordt 

uitgebreid met producten de beste benadering. Dit is met name voor consumenten het 

duidelijkste, de andere scenario’s leiden tot een veel variabele uitvoering. Is onduidelijker voor 

de consument.  

Andere meningen die zijn geventileerd: 

- Een lidstaat wil nog altijd de term ‘use by’ veranderen in ‘use by end of’. 



 

 

- Een lidstaat wil niet een THT datum, maar een productiedatum op het etiket. De consument 

kan op basis hiervan bepalen of ze het product nog eet. 

- Een paar lidstaten brengen de problematiek vwb de vastgestelde THT van 

eieren ter sprake (28 dagen vanaf legdatum). Dit werkt voedselverspilling in de hand. CIE 

geeft aan dat er een EFSA-assessment loopt op dit onderwerp. 

- Enkele lidstaten zijn meer voor een criteria benadering. Het bepalen van een 

uitzonderingslijst met alleen vermelding van producten werkt ook verwarring in de hand. 

Immers de uitzondering ‘azijn’ is al lastig. Er zijn zeer veel soorten ‘azijn’ met verschillende 

houdbaarheden. 

- Een lidstaat geeft aan dat ze veel meer relevantie ziet in een bewustwordingscampagne bij 

de consument.  

- Een lidstaat geeft aan dat ze eerst een onderzoek zou willen zien om na te gaan welke impact 

de uitzondering van producten op deze lijst heeft op de voedselverspilling. 

 

CIE concludeert dat veel ideeen zijn geopperd, alle voorgestelde scenario’s hebben voor- en 

nadelen, een combinatie van voorgestelde scenario’s zou ook een uitkomst kunnen zijn. 

CIE verzoekt de lidstaten uiterlijk 23 mei suggesties in te sturen. 

 

 

Den Haag, mei 2014 

 

 


