
Europees parlement neemt wet voedseletikettering aan 
Het Europese parlement heeft op 6 juli 2011 nieuwe EU-voedseletiketteringsregels 
aangenomen . Deze moeten er voor zorgen dat de consument een betere en gezondere keuze 
kan maken tussen voedingsproducten. In deze regels staan onder meer de vermelding van het 
energiegehalte van de voeding en gehaltes aan vet, verzadigd vet, koolhydraten, suiker, eiwit 
en zout. Dit op een manier die makkelijker voor de consument te lezen is. 
De nieuwe regel zorgt ook voor een definitie van ‘engineered nanomaterials’ en verplicht de 
etikettering van ingrediënten die nanomaterialen bevatten. Het woord ‘nano’ moet tussen 
haakjes achter de naam van de ingrediënten vermeld staan. De definitie is als volgt verwoord: 
Art.2.2 (t) ‘engineered nanomaterial’ betekent elk met opzet geproduceerd materiaal dat één 
of meer dimensies in de orde van 100 nm of minder heeft of dat bestaat uit aparte functionele 
onderdelen, danwel intern of aan de oppervlakte waarvan er meerdere één of meer dimensies 
in de orde van 100 nm of minder hebben, inclusief structuren, agglomeraten of aggregaten, 
die een grootte boven 100 nm hebben maar eigenschappen hebben die karakteristiek zijn voor 
de nanoschaal, 

(i) die gerelateerd zijn aan de grote specifieke oppervlakte van de materialen waar het 
om gaat, en/of  
(ii) specifieke fysisch-chemische eigenschappen die verschillend zijn van 
eigenschappen van de niet-nanovorm van hetzelfde materiaal.  

 
De definitie vermeldt niet de grootteverdeling of een minimumpercentage van het materiaal 
dat op nanoschaal moet zijn om als nanomateriaal gedefinieerd te worden. Art 18.5 van de 
Regulering creëert de mogelijkheid om de definitie in de loop van de tijd aan te kunnen 
passen: ‘Om het doel van deze regulering te bereiken, kan de Commissie door middel van 
‘delegated acts’ die overeenkomen met Artikel 51, de definitie van ‘ engineered 
nanomaterials’  aanpassen, zoals in punt (t) van Artikel 2.2 genoemd naar aanleiding van 
technische en wetenschappelijke vooruitgang en definities waarover overeenstemming is 
bereikt op internationaal niveau.’  
Op het moment dat de wet is gepubliceerd in de EU Official Journal, hebben 
voedingsbedrijven drie jaar om de meerderheid van de regels aan te passen, en vijf jaar om de 
regels m.b.t. de voedingswaardes aan te passen. Voor meer informatie zie de EU site.  
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0324+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

