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A Information and/or discussion
A.01 Exchange of views on the Finnish notification of the draft decree
concerning the country of origin labelling of fresh, chilled and frozen meat
and fish used as an ingredient of non-prepacked food delivered by mass
caterers, as notified to the Commission on 7 November 2017, under
Article 45 of the Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food
information to consumers.
De Finse delegatie legt hun conceptbesluit uit mbt de eisen voor etikettering van
het land van oorsprong bij levensmiddelen (inclusief vlees en vis) die als
(ingrediënten van) niet voorverpakte levensmiddelen door grote cateringbedrijven
worden geleverd. Het conceptbesluit omvat ook een verplichte verstrekking van
informatie over zout en vet bij een aantal producten (kaas, brood, worst, vlees).
Dit conceptbesluit is een poging om de “gaten” in de EU regelgeving tav
etikettering land van oorsprong te dichten zodat informatie wordt verstrekt die de
consument in staat stelt om een geïnformeerde keuze te maken. Zo is het
bijvoorbeeld in Finland erg populair om vlees van wild te eten, en het is een sterke
politieke wens dat hiervoor ook informatie over het land van oorsprong
beschikbaar moet zijn voor de consument.
Dit conceptbesluit is aan de Commissie genotificeerd en de Commissie vraagt aan
de LS hun mening over het Finse conceptbesluit voordat een beslissing op EU
niveau wordt genomen.
Een groot aantal LS stelt zich erg kritisch op tegenover het conceptbesluit, met
name vanwege de versnippering van de uitvoering van wetgeving die dit betekent
op EU niveau. Ook zijn er inhoudelijke opmerkingen, onder meer over het gebrek
aan een duidelijke koppeling tussen kwaliteit en de oorsprong van het
levensmiddel. Ook wederzijdse erkenning ontbreekt. FIN vindt dat niet nodig
omdat het besluit alleen van toepassing is op maaltijden die in FIN worden bereid.
De Commissie bedankt de LS en deelt mee dat zij rekening zal houden met de
diverse opmerkingen die zijn gemaakt, bij het nemen van een beslissing vóór 8
februari 2018.
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A.02 Exchange of views on the Greek notification of draft Decision on
origin indication of royal jelly, as notified to the Commission on 17 October
2017, under Article 45 of the Regulation (EU) No 1169/2011 on the
provision of food information to consumers.
De Griekse delegatie geeft een uitgebreide presentatie over hun conceptbesluit
over oorsprong etikettering voor koninginnengelei. Het besluit bevat ook
voorschriften mbt kwaliteitseisen en microbiologische eisen voor de voorverpakte
koniginnen gelei.
Veel LS hebben ook opmerkingen over dit conceptbesluit, allemaal vergelijkbaar
met de opmerkingen die geplaatst zijn bij de Finse notificatie (zie vorig punt).
Verder merkt een LS op dat deze notificatie bovendien verder gaat dan alleen
etikettering van het land van oorsprong, en dat een ongunstige ontwikkeling en
precedent is.
GR beantwoordt de vragen en verwijst naar de TRIS procedure voor deze
notificatie (november 2016) waarbij GR antwoord heeft gegeven op vergelijkbare
vragen.
De Commissie bedankt de LS en deelt mee dat zij rekening zal houden met de
diverse opmerkingen die zijn gemaakt,t bij het nemen van een beslissing vóór 18
januari 2018.

