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Introductie
Axon Advocaten

• Wij zijn wij? Life sciences law firm in Amsterdam met een internationale focus
• Wat doen wij? High tech bedrijven (juridisch) assisteren om innovatieve
levensmiddelen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen op de markt te brengen
• Wat bieden wij? One stop shop dankzij warme contacten met life sciences lawyers
overal in Europa (Duitsland, Frankrijk, Italië, België, etc.)
• Wat nog meer? Rapporteren van huidige ontwikkelen via de blogs FoodHealthLegal
en MedicalDevicesLegal
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Agenda

Van idee naar markt:
juridische aspecten

• Hergebruik door de fabrikant
• Hergebruik door de consument
• Communicatie op verpakkingen
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Hergebruik door de fabrikant (I)
Materiaalkeuze:
•

Materiaal genoemd in bijlage I bij Vo. 1935/2004?

•

Specifieke wetgeving op EU niveau en/of op LS niveau?

•

Fit for purpose?

•

Gerecycleerde materialen?

•

In welke LS wil ik actief zijn?
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Hergebruik door de fabrikant (II)
Autorisatieprocedure recyclageprocessen kunststof
…. in een vogelvlucht
•

Vo. 282/2008 betreffende materialen en voorwerpen van
gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen
in aanraking te komen

•

Waarborgen gezondheid en samenstelling &
organoleptische eigenschappen levensmiddelen (art. 3 Vo. 1935/2004)

•

Toelatingsdossier o.b.v. richtsnoeren EFSA, via nationale autoriteit
• Beschrijving recyclageproces
• Karakterisering input
• Bepaling van het ontsmettingsrendement recyclageproces
• Karakterisering output
• Beoogd gebruik

•

Autorisaties zijn processpecifiek, afgegeven door EC.

•

Autorisatie stelt mogelijk voorwaarden aan o.a. input, proces & toepassing.
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Hergebruik door de consument (I)
Casus: gebruik eigen drinkbeker voor tappen sinaasappelsap
Voedselveiligheid algemeen
• Levensmiddelen worden niet in de handel gebracht indien zij onveilig zijn (art. 14
Algemene Levensmiddelenverordening)
• „in de handel brengen”: het voorhanden hebben van levensmiddelen of
diervoeders met het oog op de verkoop, met inbegrip van het ten verkoop
aanbieden, of enige andere vorm van al dan niet gratis overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie en andere vormen van overdracht zelf
• Bij de beoordeling of een levensmiddel onveilig is, wordt in aanmerking
genomen:
(i) “de normale omstandigheden van het gebruik van
het levensmiddel door de consument […]”; en
(ii) “de informatie die aan de consument wordt
verstrekt […]”
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Hergebruik door de consument (II)
Casus: gebruik eigen drinkbeker voor tappen sinaasappelsap
Traceerbaarheid van levensmiddelen & recall

VS.
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Hergebruik door de consument (II)
Casus: gebruik eigen drinkbeker voor tappen sinaasappelsap
Traceerbaarheid van levensmiddelen & recall
• Traceerbaarheid “one step back, one step forward”
• FBO weten welke producten zij aan welke bedrijven hebben geleverd (en
kunnen deze informatie op verzoek aan de autoriteiten verstrekken) (art. 18(3)
Algemene Levensmiddelenverordening)
• Vgl. onverpakte etenswaren zoals verse sinaasappels
• Vermoeden niet-naleving voedselveiligheidsvoorschriften?
à uit de handel nemen (“withdrawal”) en/of terugroepen (“recall”) (tenzij andere
maatregelen volstaan!)
• Terugroepen (door supermarket) aan de hand van omschrijving winkel en
periode (dag?); immers geen etiket met batchnummer
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Communicatie op verpakkingen (I)
Claims
•

Verordening 1935/2004

Algemene Verordening Contactmaterialen voor
Levensmiddelen

•

Burgerlijk Wetboek

Oneerlijke Handelspraktijken

•

Reclame Code Commissie

Milieu Reclame Code (MRC)
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Communicatie op verpakkingen (II)
Casus
•

Claim “100 % composteerbaar” op koffiebekers à toegestaan?

•

Betreffende bedrijf is gecertificeerd volgens de Europese norm voor
composteerbare verpakkingen EN 13432.

•

In het lab is getest dat het product binnen een bepaalde voorgeschreven periode
voor minstens 90% afbreekt.

•

Verwijzing naar composteerbaar is daarom toegestaan.

•

Verwijzing naar 100 % (absolute claim) is niet toegestaan.
• Regel 2 MRC: Milieuclaims mogen niet misleidend zijn
• Regel 3 MRC: Milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn

•

Stel: beker bevat logo verwijzende naar composteerbaarheidà toegestaan?
• Regel 7 MRC: Ja, mits de herkomst van het logo duidelijk is en
verwarring over de betekenis is uitgesloten

Bron: https://www.reclamecode.nl/uitspraken/artikel-10-mrc/huishouden-en-inrichting-2020-00059/266907/,
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Conclusies:
1. Verpakkingsmaterialenwetgeving is leidend voor het
mogelijke (her)gebruik van verpakkingen.
2. Levensmiddelenwetgeving laat ruimte voor
ontwikkelingen omtrent herbruikbare verpakkingen.
3. Milieuclaims t.a.v. herbruikbare verpakkingen zijn
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toegestaan, mits niet misleidend.
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