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VOEDSELVEILIGHEID

De doelstellingen van het Europese voedselveiligheidsbeleid zijn tweeledig: de menselijke
gezondheid en de consumentenbelangen beschermen en de goede werking van de Europese
interne markt bevorderen. Zo zorgt de Europese Unie ervoor dat controlenormen inzake de
hygiëne van levensmiddelen en diervoeders, de gezondheid van planten en dieren en de
preventie van voedselbesmetting door gevaarlijke stoffen worden opgesteld en nageleefd .
De EU regelt ook de etikettering voor levensmiddelen en diervoeders.

RECHTSGRONDSLAG

Artikel 43, artikel 114, artikel 168, lid 4, en artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie.

ALGEMEEN

Naar aanleiding van een reeks levensmiddelen- en diervoedercrises (zoals de uitbraak van
BSE en de dioxinecrisis) werd het EU-voedselveiligheidsbeleid in het begin van de jaren 2000
grondig hervormd volgens de „van boer tot bord”-benadering. Doel was om in alle productie- en
distributiefasen een hoog veiligheidsniveau te garanderen voor alle levensmiddelen die in de EU
op de markt worden gebracht, ongeacht of ze in de EU worden geproduceerd of uit derde landen
worden ingevoerd. Dit geheel aan wetgeving vormt een complex en geïntegreerd systeem van
regels die betrekking hebben op alle schakels in de voedselketen.

RESULTATEN

A. Algemene wetgeving
De algemene beginselen van de huidige levensmiddelenwetgeving traden in 2002 in
werking met Verordening (EG) nr. 178/2002. Met deze kaderverordening werd bovendien
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgericht, die belast is met de
beoordeling van en voorlichting over alle risico’s die verband houden met de voedselketen.
In de verordening wordt rekening gehouden met het „voorzorgsbeginsel” (5.4.1), wordt
een risicobeoordelingsaanpak uiteengezet en worden algemene bepalingen vastgesteld om
de traceerbaarheid van levensmiddelen en diervoeders op te leggen. Met deze verordening
werd voorts het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders
(RASFF) opgericht, aan de hand waarvan de lidstaten en de Commissie snel informatie kunnen
uitwisselen en hun acties naar aanleiding van door levensmiddelen en diervoeders veroorzaakte
bedreigingen voor de gezondheid kunnen coördineren.
B. Levensmiddelenhygiëne
In april 2004 werd als onderdeel van de „van boer tot bord”-benadering een nieuw
wetgevingskader aangenomen, het zogenoemde hygiënepakket, bestaande uit Verordening
(EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne, Verordening (EG) nr. 853/2004 houdende
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vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong
en Verordening (EG) nr. 854/2004, waarin een communautair kader werd ingesteld voor de
organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten
van dierlijke oorsprong en waarin bovendien specifieke regels zijn vastgesteld voor vers
vlees, tweekleppige schelpdieren, melk en melkproducten. Met het pakket wordt de
verantwoordelijkheid voor voedselhygiëne rechtstreeks bij de verschillende marktdeelnemers in
de voedselketen gelegd aan de hand van een systeem van zelfregulering, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de HACCP-aanpak („Hazard Analysis and Critical Control Points”, risicoanalyse
en kritische controlepunten) en waarop toezicht wordt gehouden middels officiële controles
door de bevoegde autoriteiten, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 854/2004 als gewijzigd
door Verordening (EG) nr. 882/2004.
C. Voedselbesmetting
1. Veilig voedsel
Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad werd aangenomen om ervoor te zorgen dat er geen
levensmiddelen met onaanvaardbare hoeveelheden verontreinigende stoffen op de markt mogen
worden gebracht. De grenswaarden die momenteel van toepassing zijn op de voornaamste
verontreinigende stoffen zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie.
Hierin worden maximumwaarden voor verontreinigende stoffen in levensmiddelen (bv. nitraten,
mycotoxinen, zware metalen en dioxinen) vastgesteld en wordt bepaald dat die periodiek herzien
moeten worden.
2. Maximumwaarden voor residuen
Residuen in levensmiddelen kunnen afkomstig zijn van pesticiden of diergeneesmiddelen en
biociden. Residuen van pesticiden worden gereguleerd bij Verordening (EG) nr. 396/2005,
waardoor eerdere wetgevingshandelingen worden vervangen en regels worden vastgesteld voor
alle landbouwproducten. De maximumwaarden voor residuen en gereguleerde stoffen worden
regelmatig bijgewerkt via specifieke verordeningen van de Commissie. De toegestane stoffen
en de bijbehorende maximumwaarden voor residuen worden, wat residuen in dieren betreft,
opgesomd in Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de
indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke
oorsprong.
3. Besmetting veroorzaakt door materialen die in aanraking komen met levensmiddelen
Materialen die in aanraking komen met levensmiddelen worden gereguleerd bij Verordening
(EG) nr. 1935/2004. In deze kaderverordening zijn de algemene vereisten voor alle relevante
materialen en voorwerpen vastgesteld. Voor de 17 in bijlage I van de verordening vermelde
materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen kunnen specifieke EU-
maatregelen met meer gedetailleerde bepalingen worden vastgesteld. Zo zijn met betrekking
tot kunststof bijvoorbeeld beperkingen vastgesteld in Verordening (EU) nr. 321/2011 voor
bisfenol A, dat in zuigflessen van kunststof voor zuigelingen wordt gebruikt. Tot dusver zijn
slechts voor vier materialen specifieke EU-maatregelen ingevoerd. Voor de overige maatregelen
kunnen de lidstaten nationale voorschriften vaststellen. Het Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek van de Europese Commissie voert momenteel een studie uit om een algemeen
overzicht te krijgen van de huidige situatie op het gebied van materialen en voorwerpen die
in contact komen met levensmiddelen en waarvoor geen specifieke maatregelen op EU-niveau
bestaan.
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D. Etikettering van levensmiddelen
1. Wetgeving inzake etikettering van levensmiddelen
Het rechtskader met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen is erop gericht
consumenten toegang te geven tot volledige informatie over de inhoud en samenstelling van
producten, om hun gezondheid en belangen te beschermen. Op 13 december 2014 trad een
nieuwe verordening (Verordening (EU) nr. 1169/2011) in werking die twee richtlijnen verenigt
in een enkele wettekst: Dit zijn: Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad
inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte
reclame, en Richtlijn 90/496/EEG van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van
levensmiddelen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/120/EG van de Commissie.
De belangrijkste vernieuwing is dat producenten verplicht worden de aanwezigheid van
allergenen in onverpakte levensmiddelen, bijvoorbeeld in restaurants en kantines, de oorsprong
van onverwerkt vlees (voor bepaalde soorten vlees, afgezien van rundvlees, waarvan de
oorsprong reeds op het etiket moet worden aangegeven) en de aanwezigheid van vervangende
levensmiddelen, zoals plantaardige producten die kaas of vlees vervangen, aan te geven. Op 13
december 2016 treden specifieke bepalingen in werking inzake voedingswaarde-informatie met
betrekking tot verwerkte levensmiddelen. In Verordening (EU) nr. 1337/2013 van de Commissie
zijn voorschriften vastgesteld waarbij de vermelding van de plaats waar het dier is gehouden en
de plaats van slachting voor voorverpakt vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen,
geiten en pluimvee (behoudens enkele uitzondering) verplicht wordt gesteld. De nieuwe regels
zijn sinds 1 april 2015 van toepassing.
2. Voedings- en gezondheidsclaims en voeding voor specifieke groepen
In Verordening (EG) nr. 1924/2006 worden regels vastgesteld inzake voedings- en
gezondheidsclaims voor levensmiddelen. In Richtlijn 2009/39/EG wordt een kader uitgetekend
met algemene regels voor „dieetvoeding”, waaronder levensmiddelen voor zuigelingen en
peuters, en worden de vereisten omschreven voor de samenstelling, het in de handel
brengen en de etikettering ervan met het oog op voedselveiligheid. In juni 2013 nam
het Parlement Verordening (EU) nr. 609/2013 aan, die betrekking heeft op voeding voor
specifieke groepen. Daarbij werd de brede categorie „dieetvoeding” afgeschaft en werden regels
geïntroduceerd voor specifieke groepen: voor zuigelingen en peuters bestemde levensmiddelen,
voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor
gewichtsbeheersing. Deze verordening treedt in juli 2016 in werking.
E. Levensmiddelenadditieven en aroma’s
1. Pakket voedselverbeteraars (FIAP)
Levensmiddelenadditieven zijn stoffen die zelf normaal gesproken niet worden geconsumeerd
en opzettelijk bij levensmiddelen worden gevoegd om bepaalde technologische functies te
vervullen (bijvoorbeeld kleurstoffen, zoetstoffen of conserveermiddelen). In 2008 werd een
nieuw wetgevingspakket aangenomen, bestaande uit vier verordeningen (nrs. 1331/2008,
1332/2008, 1333/2008 en 1334/2008), dat betrekking had op de vergunningsprocedure voor
en de gebruiksvoorwaarden en etikettering van additieven, enzymen en smaakstoffen in
levensmiddelen.
2. Voedingssupplementen en de toevoeging van vitaminen en mineralen
In Richtlijn 2002/46/EG zijn geharmoniseerde regels vastgelegd voor de etikettering van
voedingssupplementen en specifieke regels geïntroduceerd voor vitaminen en mineralen in
voedingssupplementen. Verordening (EG) nr. 1925/2006 harmoniseert de bepalingen van
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de lidstaten voor de toevoeging van vitaminen, mineralen en bepaalde andere stoffen aan
levensmiddelen.
F. Gezondheid van dieren en planten
De EU-regelgeving omvat algemene bepalingen over de bewaking (Richtlijn 2003/99/EG
van het Europees Parlement en de Raad), de melding (Richtlijn 82/894/EEG van de Raad)
en de behandeling van infectieziekten en de vectoren ervan (Richtlijn 92/119/EEG van
de Raad). Het huidige wetgevingskader voor de organisatie van officiële controles werd
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles op de naleving van de
wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en
dierenwelzijn.
In mei 2013 stelde de Commissie een nieuw wetgevingspakket voor dat voorstellen bevat
inzake de gezondheid van dieren en planten, plantaardig teeltmateriaal en officiële controles.
De aanpak van de bescherming van de gezondheid wordt met dit pakket maatregelen meer
op de risico’s gebaseerd, met als doel de officiële controles efficiënter te maken teneinde
voedselcrises en -fraude zoveel mogelijk te vermijden. De nieuwe diergezondheidswetgeving
(Verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten) werd vastgesteld in maart
2016. De nieuwe fytosanitaire regeling zal naar verwachting eind 2016 in werking treden,
terwijl de onderhandelingen over nieuwe regelgeving betreffende officiële controles nog niet
zijn afgerond.
G. Wetgeving inzake diervoeder en etikettering van diervoeder
De hygiëne van diervoeder valt onder Verordening (EG) nr. 183/2005. In Verordening (EG) nr.
767/2009, aangenomen in juli 2009, wordt de meeste wetgeving over de etikettering en het op
de markt brengen van diervoeder samengebracht. In Richtlijn 2002/32/EG inzake ongewenste
stoffen in diervoeding worden maximumnormen voor zware metalen vastgesteld en wordt de
verdunning van besmette voedermiddelen verboden. In Richtlijn 2002/70/EG zijn voorschriften
vastgesteld voor de gehaltebepaling van dioxinen en dioxineachtige PCB's in diervoeders. De
regelgeving inzake diergeneesmiddelen (met name Richtlijn 2001/82/EG en Verordening (EG)
nr. 726/2004) en medicinale diervoeders (Richtlijn 90/167/EEG) wordt momenteel herzien.
H. Nieuwe voedingsmiddelen
In Verordening (EG) nr. 258/97 werd vastgelegd dat nieuwe voedingsmiddelen
(voedingsmiddelen waarvan het gebruik vóór de inwerkingtreding van de verordening niet
wijdverbreid was) aan een veiligheidscontrole moesten worden onderworpen alvorens in de
EU op de markt te worden gebracht. Deze bepaling is later opgenomen in Verordening
(EG) nr. 1852/2001. In 2008 kwam de Commissie met een voorstel voor het bijwerken van
de wetgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen, maar vanwege een meningsverschil tussen
het Parlement en de Raad over de regulering van levensmiddelen die afkomstig zijn van
gekloonde dieren, is er geen nieuwe wetgeving in werking getreden. In december 2013 heeft
de Commissie een nieuw voorstel gepresenteerd. In 2015 hebben het Parlement en de Raad
uiteindelijk een akkoord bereikt over de nieuwe Verordening (EU) 2015/2283, die op 31
december 2015 in werking is getreden. Tot de inwerkingtreding van specifieke wetgeving
betreffende voedingsmiddelen van gekloonde dieren vielen dergelijke levensmiddelen onder
deze verordening en moesten zij dus op passende wijze worden geëtiketteerd.
I. Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)
Een ggo is „een organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetische
materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke
recombinatie niet mogelijk is”. Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van
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genetisch gemodificeerde organismen in het milieu regelt de teelt en het in de handel brengen
ervan en bepaalt, samen met de Verordeningen (EG) nrs. 1829/2003 en 1830/2003, het
regelgevingskader van de EU op dit gebied. Met de toestemming voor de teelt van de Amflora-
aardappel in maart 2010 maakte de Commissie een einde aan het embargo op de teelt van nieuwe
ggo’s, dat sinds 1998 van kracht was. In januari 2015 werd met Richtlijn (EU) 2015/412 nieuwe
wetgeving aangenomen tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG, om de lidstaten de mogelijkheid
te geven het telen van gewassen met ggo’s op hun grondgebied te beperken of te verbieden, zelfs
als dat op Europees niveau is toegestaan. Dit wetsvoorstel werd aanvankelijk in 2010 ingediend,
maar het proces bleef vier jaar in een impasse omdat de pro-ggo-landen en anti-ggo-landen
het niet eens waren. In april 2015 heeft de Commissie aanvullende wetgeving voorgesteld tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid van de lidstaten het
gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te
beperken of te verbieden. Het voorstel werd in oktober 2015 door het Parlement verworpen
vanwege onder meer het ontbreken van een effectbeoordeling, de kwestie van verenigbaarheid
van door lidstaten genomen maatregelen met de interne markt en de WTO-voorschriften en de
uitvoerbaarheid van het voorstel. De Raad heeft tot op heden geen formeel besluit genomen.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In reactie op crises zoals de uitbraak van BSE (1996) en de mond-en-klauwzeerepidemie (2002)
werden tijdelijke commissies ingesteld om vermeende tekortkomingen in de tenuitvoerlegging
van de Europese wetgeving te onderzoeken. Het Parlement is bijzonder waakzaam wat betreft
bedreigingen voor de volksgezondheid in verband met gekloonde dieren en nanomaterialen.
In een resolutie van mei 2016[1] heeft het Parlement zijn eerdere oproep aan de Commissie[2]

herhaald en erop aangedrongen wetgevingsvoorstellen te doen die de oorsprongsaanduiding
voor met name vlees in verwerkte levensmiddelen verplicht stellen, om zo meer transparantie in
de hele voedselketen te waarborgen en de consument van betere informatie te voorzien. Hierdoor
zou het consumentenvertrouwen moeten worden hersteld na het paardenvleesschandaal van
2013 en andere gevallen van voedselfraude.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Resolutie van het Europees Parlement van donderdag 12 mei 2016 over de verplichte aanduiding van het land van
oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen – Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0225.
[2]Resolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2015 over oorsprongsetikettering voor vlees in verwerkte
levensmiddelen – Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0034.
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