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5. De containers voor levende tweekleppige weekdieren in zuiveringsinstallaties moeten zo

gebouwd zijn dat er schoon zeewater doorheen kan stromen. De levende tweekleppige week-

dieren mogen niet in te dikke lagen worden gestapeld, zodat de schelpen zich tijdens het

zuiveringsproces ongehinderd kunnen openen.

6. In de zuiveringsbassins mogen op het moment waarop levende tweekleppige weekdieren er

een zuiveringsproces ondergaan, geen schaaldieren, vissen of andere mariene diersoorten

aanwezig zijn.

7. Elke verpakking met gezuiverde levende tweekleppige weekdieren die naar een verzendings-

centrum wordt gezonden, moet worden voorzien van een etiket waaruit blijkt dat de week-

dieren zijn gezuiverd.

B. VOORSCHRIFTEN VOOR VERZENDINGSCENTRA

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die een verzendingscentrum exploiteren moeten aan de

volgende voorschriften voldoen.

1. Het hanteren van levende tweekleppige weekdieren, met name verwatering, groottesortering,

onmiddellijke verpakking en verpakking, mag geen verontreiniging van het product

veroorzaken, noch de houdbaarheid van de weekdieren aantasten.

2. Vóór verzending moeten de schelpen van levende tweekleppige weekdieren grondig

gewassen worden met schoon water.

3. Levende tweekleppige weekdieren moeten afkomstig zijn van

a) een productiegebied van klasse A;

b) een heruitzettingsgebied;
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c) een zuiveringscentrum; of

d) een ander verzendingscentrum.

4. De voorschriften van de punten 1 en 2 zijn ook van toepassing op verzendingscentra aan

boord van schepen. Weekdieren die in zulke centra gehanteerd worden moeten afkomstig zijn

van een productiegebied van klasse A of een heruitzettingsgebied.

HOOFDSTUK V: GEZONDHEIDSNORMEN VOOR LEVENDE TWEEKLEPPIGE

WEEKDIEREN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat levende tweekleppige

weekdieren die in de handel worden gebracht voor menselijke consumptie niet alleen voldoen aan

de overeenkomstig Verordening (EG) nr. .../2003 * aangenomen microbiologische criteria, maar ook

aan de normen van dit hoofdstuk.

1. De weekdieren moeten de organoleptische kenmerken vertonen die in verband worden

gebracht met versheid en houdbaarheid, de schelpen moeten vrij zijn van vuil, de dieren

moeten adequaat reageren op beklopping en moeten een normale hoeveelheid lichaamsvocht

bevatten.

2. Zij mogen geen mariene biotoxines bevatten die in totale hoeveelheden (gemeten in het hele

dier of elk afzonderlijk eetbaar deel) de volgende maximumwaarden overschrijden:

a) voor PSP ("Paralytic Shellfish Poison"), 800 microgram per kilogram;

b) voor ASP ("Amnesic Shellfish Poison"), 20 milligram "saxitoxine" per kilogram;

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne.
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c) voor "okadaic acid", dinophysistoxines en pectenotoxines tezamen, 160 microgram

"okadaic acid"-equivalent per kilogram;

d) voor yessotoxines, 1 milligram yessotoxine-equivalent per kilogram; en

e) voor azaspiracides, 160 microgram azaspiracide-equivalent per kilogram.

HOOFDSTUK VI: ONMIDDELLIJKE VERPAKKING EN VERPAKKING VAN LEVENDE

TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN

1. Oesters moeten met de holle kant naar beneden in de onmiddellijke verpakking worden

geplaatst.

2. Individuele consumentenverpakkingen van levende tweekleppige weekdieren moeten in het

verzendingscentrum worden gesloten en moeten na verzending uit het verzendingscentrum

gesloten blijven totdat zij voor verkoop aan de eindverbruiker worden gepresenteerd.

HOOFDSTUK VII: AANBRENGEN VAN EEN IDENTIFICATIEMERK EN ETIKETTERING

1. Het etiket, met inbegrip van het identificatiemerk, moet waterbestendig zijn.

2. Onverminderd de in bijlage II, sectie I, vermelde algemene voorschriften voor

identificatiemerken, moet het etiket de volgende gegevens bevatten:

a) de soort tweekleppige weekdieren (gebruikelijke naam en wetenschappelijke naam), en

b) de datum van verpakking, met vermelding van ten minste de dag en de maand.

In afwijking van Richtlijn 2000/13/EG mag de datum van minimale houdbaarheid worden

vervangen door de vermelding "Deze dieren moeten bij verkoop levend zijn".
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3. Het op de verpakking van levende tweekleppige weekdieren die niet in individuele

consumentenverpakking zijn verpakt, aangebrachte etiket moet door de detailhandelaar

worden bewaard gedurende ten minste 60 dagen nadat hij de inhoud van de zending heeft

gesplitst.

HOOFDSTUK VIII: ANDERE VOORSCHIFTEN

1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die levende tweekleppige weekdieren opslaan en

vervoeren zorgen ervoor dat deze bewaard worden bij een temperatuur die de voedsel-

veiligheid en de houdbaarheid van de weekdieren niet aantast.

2. Levende tweekleppige weekdieren mogen niet opnieuw in water worden ondergedompeld of

met water worden besproeid nadat zij verpakt zijn voor de detailverkoop en het verzendings-

centrum hebben verlaten.

HOOFDSTUK IX: SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR PECTINIDAE DIE BUITEN

INGEDEELDE PRODUCTIEGEBIEDEN VERZAMELD ZIJN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die pectinidae buiten de ingedeelde productiegebieden

verzamelen of zulke pectinidae hanteren moeten aan de volgende voorschriften voldoen.

1. Pectinidae mogen niet in de handel gebracht worden, tenzij zij overeenkomstig hoofdstuk II,

punt B verzameld en gehanteerd zijn, en gestaafd door een systeem van interne controles

voldoen aan de normen van hoofdstuk V.

2. Wanneer de bevoegde autoriteit op grond van gegevens uit officiële toezichtsprogramma's

visgronden kan indelen, zo nodig in samenwerking met de exploitanten van levens-

middelenbedrijven, zijn de bepalingen van hoofdstuk II, punt A ook van toepassing op

pectinidae.
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3. Pectinidae mogen alleen via een visveiling, een verzendingscentrum of een verwerkings-

bedrijf voor menselijke consumptie in de handel worden gebracht. Exploitanten van

levensmiddelenbedrijven die zulke inrichtingen beheren moeten de bevoegde autoriteit ervan

in kennis stellen dat zij ook pectinidae hanteren, en wat verzendingscentra betreft, aan de

desbetreffende eisen van de hoofdstukken III en IV voldoen.

4. De exploitanten van levensmiddelenbedrijven die pectinidae hanteren, moeten voldoen,

a) aan de in hoofdstuk I, punten 3 tot en met 7, bedoelde documentenvereisten, indien deze

van toepassing zijn. In dat geval moet in het registratiedocument duidelijk vermeld

worden waar de pectinidae verzameld zijn; of

b) wat betreft verpakte pectinidae en pectinidae in een onmiddellijke verpakking die een

gelijkwaardige bescherming biedt als een verpakking, aan de voorschriften van

hoofdstuk VII betreffende het aanbrengen van een identificatiemerk en etikettering.

SECTIE VIII: VISSERIJPRODUCTEN

1. Deze sectie is niet van toepassing op levend in de handel gebrachte tweekleppige weekdieren,

stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen. Uitgezonderd de hoofdstukken I en II,

is zij van toepassing op deze dieren wanneer die niet levend in de handel worden gebracht, in

welk geval zij verkregen moeten zijn overeenkomstig het bepaalde in sectie VII.

2. Hoofdstuk III, punten A, C en D, hoofdstuk IV en hoofdstuk V zijn van toepassing op de

detailhandel.
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3. De voorschriften van deze sectie zijn een aanvulling op Verordening (EG) nr. .../2003 *.

a) Voor inrichtingen, inclusief vaartuigen, die worden gebruikt voor de primaire productie

en de daarmee samenhangende bewerkingen vormen zij een aanvulling op de

voorschriften van bijlage I bij die verordening.

b) Voor andere inrichtingen, inclusief vaartuigen, vormen zij een aanvulling op de

voorschriften van bijlage II bij die verordening.

4. Wat betreft visserijproducten:

a) heeft primaire productie betrekking op het kweken, vangen en verzamelen van levende

visserijproducten met als doel deze op de markt te brengen; en

b) hebben daarmee samenhangende bewerkingen betrekking op de volgende handelingen

indien zij aan boord van het vaartuig worden uitgevoerd: doden, verbloeden, koppen,

strippen, verwijderen van de vinnen, koelen en het aanbrengen van de onmiddellijke

verpakking; zij hebben ook betrekking op:

i) het vervoer en de opslag van visserijproducten waarvan de aard niet wezenlijk is

veranderd, inclusief levende visserijproducten, in viskwekerijen te land, en

ii) het vervoer van visserijproducten waarvan de aard niet wezenlijk is veranderd,

inclusief levende visserijproducten, van de plaats van productie naar de eerste

inrichting van bestemming.

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne.
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HOOFDSTUK I: VOORSCHRIFTEN VOOR VAARTUIGEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen ervoor dat:

1. vaartuigen die gebruikt worden om visserijproducten in hun natuurlijk milieu te verzamelen,

dan wel deze producten na het verzamelen te hanteren of te verwerken, voldoen aan de

structurele en uitrustingsvoorschriften van deel I van dit hoofdstuk; en

2. de bewerkingen aan boord van vaartuigen plaatsvinden in overeenstemming met de

voorschriften in deel II.

I. STRUCTURELE EN UITRUSTINGSVOORSCHRIFTEN

A. Voorschriften voor alle vaartuigen 

1. De vaartuigen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat de producten niet

verontreinigd kunnen worden door lenswater, afvalwater, rook, brandstof, olie, vet of andere

schadelijke stoffen.

2. De oppervlakken waarmee visserijproducten in aanraking komen, moeten bestaan uit

adequaat, corrosiebestendig materiaal dat glad is en gemakkelijk kan worden schoongemaakt.

Beschermlagen moeten duurzaam en niet-toxisch zijn.

3. Uitrusting en gereedschap voor bewerking van visserijproducten moeten bestaan uit corrosie-

bestendig materiaal dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt en ontsmet.

4. Wanneer vaartuigen een punt voor watervang hebben voor water dat met visserijproducten

wordt gebruikt, moet die zo gelegen zijn dat verontreiniging van het water voorkomen wordt.
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B. Voorschriften voor vaartuigen die zodanig ontworpen en uitgerust zijn dat verse visserij-

producten gedurende meer dan 24 uur aan boord kunnen worden bewaard

1. Vaartuigen die zodanig ontworpen en uitgerust zijn dat visserijproducten gedurende meer dan

24 uur aan boord kunnen worden bewaard, moeten uitgerust zijn met ruimen, tanks of

containers waarin de visserijproducten kunnen worden opgeslagen bij de in hoofdstuk VII

voorgeschreven temperaturen.

2. Deze ruimen moeten van de machinekamer en van de voor de bemanning bestemde lokalen

gescheiden zijn door wanden die een voldoende hermetische afsluiting vormen om

verontreiniging van de opgeslagen visserijproducten te voorkomen. De lokalen en recipiënten

die worden gebruikt voor de opslag van de visserijproducten, moeten van dien aard zijn dat de

producten onder bevredigende hygiënische omstandigheden kunnen worden bewaard en dat,

waar nodig, het smeltwater niet in contact blijft met de producten.

3. Aan boord van vaartuigen die uitgerust zijn om visserijproducten te koelen in gekoeld schoon

zeewater moeten de tanks uitgerust zijn met een systeem dat een homogene temperatuur in de

tanks garandeert. De met de hulp van dit systeem bereikte koeling moet waarborgen dat het

mengsel van vis en schoon zeewater uiterlijk 6 uur na het vullen tot 3 °C en uiterlijk 16 uur na

het vullen tot 0 °C daalt, en de bewaking en, indien nodig, de registratie van de temperatuur

mogelijk maken.

C. Voorschriften voor vriesvaartuigen 

Vriesvaartuigen moeten:

1. een vriesinstallatie hebben die krachtig genoeg is om de temperatuur van de producten snel te

doen dalen tot een kerntemperatuur van ten hoogste -18 °C;
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2. een koelinstallatie hebben die krachtig genoeg is om visserijproducten in de opslagruimen te

bewaren bij ten hoogste -18 °C. De opslagruimen moeten voorzien zijn van een thermograaf die

gemakkelijk kan worden afgelezen. De sonde moet zich bevinden in het gedeelte van het ruim

waar de temperatuur het hoogste is, en

3. voldoen aan de in punt B, onder 2, vermelde eisen voor vaartuigen die zodanig ontworpen en

uitgerust zijn dat de verse visserijproducten gedurende meer dan 24 uur aan boord kunnen worden

bewaard.

D. Voorschriften voor fabrieksvaartuigen 

1. Fabrieksvaartuigen moeten ten minste beschikken over:

a) een ontvangstzone die uitsluitend bestemd is om visserijproducten aan boord te nemen en

die zo ontworpen is dat elke aan boord genomen hoeveelheid producten van de volgende

hoeveelheid kan worden gescheiden. Deze zone moet gemakkelijk kunnen worden

gereinigd en zodanig ontworpen zijn dat de producten beschermd zijn tegen zon en slecht

weer en tegen elke bron van verontreiniging;

b) een hygiënisch systeem voor het vervoer van de visserijproducten van de ontvangstzone

naar de werkplaats;

c) werkplaatsen die groot genoeg zijn om de bewerking en de verwerking van visserij-

producten onder hygiënische omstandigheden te laten verlopen, die gemakkelijk kunnen

worden gereinigd en ontsmet en die zodanig ontworpen en ingedeeld zijn dat

verontreiniging van de producten wordt voorkomen;

d) opslagplaatsen voor de eindproducten die groot genoeg zijn en die zodanig ontworpen zijn

dat zij gemakkelijk kunnen worden gereinigd. Als aan boord van het vaartuig een installatie

voor de behandeling van afval in bedrijf is, moet het afval in een afzonderlijk, speciaal

daarvoor bestemd ruim worden opgeslagen;
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e) een opslaglokaal voor het verpakkingsmateriaal die gescheiden is van de lokalen voor de

bewerking en de verwerking van de producten;

f) speciale voorzieningen om afval en niet voor menselijke consumptie geschikte visserij-

producten rechtstreeks in zee of, als de omstandigheden dat vereisen, in een uitsluitend

daarvoor bestemde waterdichte tank te verwijderen. Als afval met het oog op zuivering aan

boord worden opgeslagen en behandeld, moeten daarvoor aparte lokalen worden gebruikt;

g) een watervang die zich op een zodanige plaats bevindt dat verontreiniging van de

watervoorraad voorkomen wordt; en

h) een voorziening voor het handenwassen voor het personeel dat blootgestelde visserij-

producten bewerkt, met kranen die zodanig ontworpen zijn dat de verspreiding van

verontreiniging wordt voorkomen.

2. Fabrieksvaartuigen aan boord waarvan schaal- en schelpdieren en weekdieren worden

gekookt, gekoeld en in een onmiddellijke verpakking worden geplaatst, behoeven evenwel

niet aan de voorschriften van punt 1 te voldoen indien geen enkele andere vorm van hanteren

of verwerking aan boord van die vaartuigen plaatsvindt.

3. Fabrieksvaartuigen waar visserijproducten worden ingevroren, moeten beschikken over

uitrusting die aan de in punt C, onder 1 en 2, vermelde eisen voor vriesvaartuigen voldoet.

II. HYGIËNEVOORSCHRIFTEN

1. De gedeelten van vaartuigen of recipiënten die bestemd zijn voor de opslag van visserij-

producten dienen, wanneer zij worden gebruikt, schoon te zijn en goed te worden

onderhouden. Zij mogen met name niet verontreinigd worden door brandstof of lenswater.
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2. Zodra de visserijproducten aan boord zijn, moeten zij zo snel mogelijk worden beschermd

tegen verontreiniging en tegen de inwerking van de zon of andere warmtebronnen. Als de

producten worden gewassen, moet daarvoor gebruik worden gemaakt van drinkwater of, in

elk geval, van schoon water.

3. De visserijproducten moeten zodanig worden gehanteerd en opgeslagen dat beschadiging

wordt voorkomen. Degenen die de producten hanteren, mogen gebruik maken van gepunt

gereedschap om grote vissen of vissen waaraan zij zich kunnen verwonden te verplaatsen,

mits het vlees van de producten niet wordt beschadigd.

4. De visserijproducten moeten, tenzij zij levend worden bewaard, zo snel mogelijk na het aan

boord brengen worden gekoeld. Als de visserijproducten niet kunnen worden gekoeld, moeten

zij zo snel mogelijk aan land worden gebracht.

5. Het ijs dat gebruikt wordt voor het koelen van visserijproducten moet afkomstig zijn van

drinkwater of schoon water.

6. Wanneer de vis aan boord wordt ontkopt en/of gestript, moeten die bewerkingen zo snel

mogelijk na het vangen onder hygiënische omstandigheden worden uitgevoerd en moeten de

producten onmiddellijk en grondig met drinkwater of schoon water worden afgespoeld. De

ingewanden en de delen van de vis die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid

moeten in dat geval zo spoedig mogelijk worden verwijderd en gescheiden worden gehouden

van de voor menselijke consumptie bestemde producten. Voor menselijke consumptie

bestemde levers, kuit en hom moeten onder ijs worden bewaard bij de temperatuur welke die

van smeltend ijs benadert, of worden ingevroren.

7. Wanneer de hele vis die bestemd is voor de bereiding van conserven, wordt ingevroren in

pekel, moet het product op een temperatuur van ten hoogste -9 ºC worden gebracht. De pekel

mag voor de vis geen bron van verontreiniging zijn.
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HOOFDSTUK II: VOORSCHRIFTEN BIJ EN NA HET AANLANDEN

1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het lossen en het

aanlanden van visserijproducten moeten:

a) erop toezien dat de voorzieningen voor het lossen en aanlanden die in contact komen

met de visserijproducten bestaan uit materiaal dat gemakkelijk kan worden gereinigd en

ontsmet en dat deze voorzieningen in een goede staat van onderhoud verkeren en

schoon zijn; en

b) verontreiniging van visserijproducten bij het lossen en aanlanden voorkomen, met name

door:

i) ervoor te zorgen dat het lossen en het aanlanden snel geschieden;

ii) de visserijproducten onverwijld in een beschermde omgeving onder te brengen bij

de in hoofdstuk VII gespecificeerde temperatuur; en

iii) geen voorzieningen te gebruiken en geen behandelingen uit te voeren die de eet-

bare delen van de visserijproducten onnodig kunnen aantasten.

2. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die verantwoordelijk zijn voor afslagen en

groothandelsmarkten, of gedeelten daarvan, waar visserijproducten met het oog op verkoop

worden uitgestald, moeten ervoor zorgen dat aan de volgende voorschriften voldaan wordt:

a) i) Zij moeten beschikken over afsluitbare voorzieningen voor de gekoelde opslag

van aangehouden visserijproducten, en aparte afsluitbare voorzieningen voor de

opslag van voor menselijke consumptie ongeschikt verklaarde visserijproducten.
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ii) Indien de bevoegde autoriteit dit verlangt, moet er een afsluitbare voorziening of,

waar nodig, een apart lokaal met een adequate uitrusting beschikbaar zijn die

uitsluitend door de bevoegde autoriteit mag worden gebruikt.

b) wanneer er visserijproducten worden uitgestald of opgeslagen:

i) mogen de lokalen niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

ii) mogen voertuigen waarvan de uitlaatgassen een negatieve invloed kunnen hebben

op de kwaliteit van de visserijproducten geen toegang hebben tot de lokalen;

iii) mogen personen die toegang hebben tot de lokalen geen andere dieren

binnenbrengen; en

iv) moeten de lokalen goed verlicht zijn om officiële controles te vergemakkelijken.

3. Wanneer koeling aan boord van het vaartuig niet mogelijk is, moeten verse visserijproducten,

tenzij zij levend worden bewaard, zo snel mogelijk na het aanlanden worden gekoeld en

worden opgeslagen bij een temperatuur welke die van smeltend ijs benadert.

4. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven werken samen met de relevante bevoegde autori-

teiten, zodat deze overeenkomstig Verordening (EG) nr. .../2003 * de officiële controles

kunnen uitvoeren, in het bijzonder wat betreft de procedures voor de kennisgeving van het

aanlanden van visserijproducten die nodig worden geacht door de bevoegde autoriteit van de

lidstaat waarvan het vissersvaartuig de vlag voert of door de bevoegde autoriteit van de

lidstaat waar de visserijproducten aan land worden gebracht.

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake de organisatie van

de officiële controles.
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HOOFDSTUK III: VOORSCHRIFTEN VOOR INRICHTINGEN, INCLUSIEF VAARTUIGEN,

WAAR VISSERIJPRODUCTEN WORDEN GEHANTEERD

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat in inrichtingen waar

visserijproducten worden gehanteerd wordt voldaan aan de volgende voorschriften, voorzover die

toepasselijk zijn.

A. VOORSCHRIFTEN VOOR VERSE VISSERIJPRODUCTEN

1. Wanneer gekoelde, onverpakte producten niet onmiddellijk na aankomst in een inrichting aan

land worden gedistribueerd, verzonden, bewerkt of verwerkt, moeten zij in een passend lokaal

onder ijs worden opgeslagen. Het ijs moet zo vaak als nodig worden vervangen. Verpakte

verse visserijproducten moeten worden gekoeld tot een temperatuur welke die van smeltend

ijs benadert.

2. Bij bewerkingen zoals koppen en strippen moet de nodige hygiëne in acht worden genomen.

Wanneer strippen vanuit technisch en commercieel oogpunt mogelijk is, moet dit zo snel

mogelijk na het vangen of het lossen geschieden. De producten moeten onmiddellijk na de

bewerking grondig worden gewassen met drinkwater of, aan boord van vaartuigen, schoon

water.

3. Bewerkingen zoals fileren en in moten verdelen dienen op zodanige wijze te worden

uitgevoerd dat verontreiniging of bevuiling van de filets en de moten wordt voorkomen. Filets

en moten mogen niet langer op de werktafel blijven dan nodig is voor de bewerking. Filets en

moten moeten in een onmiddellijke verpakking worden geplaatst en, indien nodig, worden

verpakt, en moeten zo spoedig mogelijk na de bewerking worden gekoeld.



5420/2/03 REV 2 HD/mm 64
BIJLAGE III DG B I    NL

4. De voor de verzending of opslag van onverpakte bewerkte verse, onder ijs bewaarde

visserijproducten gebruikte recipiënten moeten op zodanige wijze vervaardigd zijn dat

gewaarborgd is dat het smeltwater niet in contact met de producten blijft.

5. Hele en gestripte verse visserijproducten mogen aan boord van het vaartuig in gekoeld water

vervoerd en opgeslagen worden. Zij mogen ook na het aanlanden in gekoeld water verder

vervoerd worden, ook vanaf aquacultuurbedrijven, tot aan de eerste inrichting op het

vasteland waar een andere activiteit dan vervoer of sorteren wordt verricht.

B. VOORSCHRIFTEN VOOR INGEVROREN PRODUCTEN

Inrichtingen op het vasteland die visserijproducten invriezen, moeten beschikken over vries-

installaties die in overeenstemming zijn met de voorschriften voor vriesvaartuigen in hoofdstuk I,

deel I.C, punten 1 en 2.

C. VOORSCHRIFTEN VOOR MECHANISCH GESCHEIDEN VISSERIJPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die mechanisch gescheiden visserijproducten

vervaardigen, moeten ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. De gebruikte grondstoffen moeten voldoen aan de volgende voorschriften.

a) Voor de productie van mechanisch gescheiden visserijproducten mogen alleen hele

vissen en de na het fileren overblijvende graten worden gebruikt.

b) De grondstoffen mogen geen ingewanden bevatten.
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2. Het vervaardigingsprocédé moet voldoen aan de volgende voorschriften.

a) Het mechanisch van de graten scheiden moet zo snel mogelijk na het fileren

plaatsvinden.

b) Indien de hele vis wordt gebruikt, moet die vooraf worden gestript en gewassen.

c) De mechanisch gescheiden visserijproducten moeten zo spoedig mogelijk na de

productie worden ingevroren of worden verwerkt in een product dat bestemd is om te

worden ingevroren of een stabiliserende behandeling te ondergaan.

D. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT PARASIETEN

1. De volgende visserijproducten moeten gedurende ten minste 24 uur worden ingevroren bij

een temperatuur van ten hoogste -20 °C in alle delen van het product; deze behandeling moet

worden toegepast op het rauwe product of op het eindproduct:

a) visserijproducten bestemd om rauw of vrijwel rauw te worden verbruikt;

b) visserijproducten van de volgende soorten, als zij een koud rookproces moeten

ondergaan waarbij de inwendige temperatuur van het visserijproduct niet meer dan

60 °C bedraagt:

i) haring,

ii) makreel,

iii) sprot,

iv) (wilde) Atlantische en Pacifische zalm; en
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c) gemarineerde en/of gezouten visserijproducten indien de toegepaste bewerking niet

volstaat om de larven van nematoden te vernietigen.

2. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven behoeven de krachtens punt 1 vereiste bewerking

niet uit te voeren indien:

a) uit de beschikbare epizoötiologische gegevens blijkt dat de visgronden van oorsprong

geen gevaar voor de gezondheid opleveren wat de aanwezigheid van parasieten betreft;

en

b) de bevoegde autoriteit zulks toestaat.

3. Behalve bij levering aan de eindverbruiker moeten de in punt 1 bedoelde visserijproducten,

wanneer zij in de handel worden gebracht, vergezeld gaan van een door de fabrikant

afgegeven document waarin is aangegeven welke behandeling is toegepast.

HOOFDSTUK IV: VOORSCHRIFTEN VOOR VERWERKTE VISSERIJPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die schaal- en weekdieren koken, moeten aan de

volgende voorschriften voldoen.

1. Na het koken moeten de producten snel worden afgekoeld. Hiervoor moet drinkwater of, aan

boord van schepen, schoon water worden gebruikt. Als geen andere conserveringsmethoden

worden gebruikt, moet de afkoeling worden voortgezet totdat een temperatuur is bereikt

welke die van smeltend ijs benadert.
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2. De schalen en schelpen moeten op hygiënische wijze worden verwijderd, waarbij veront-

reiniging van het product moet worden voorkomen. Als dit met de hand gebeurt, moet het

personeel de handen zeer zorgvuldig wassen.

3. Na het verwijderen van schalen of schelpen moeten de gekookte producten onmiddellijk

worden ingevroren, of zo snel mogelijk worden gekoeld tot de in hoofdstuk VII vermelde

temperatuur.

HOOFDSTUK V: GEZONDHEIDSNORMEN VOOR VISSERIJPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat visserijproducten die voor

menselijke consumptie in de handel worden gebracht, naargelang van de aard van het product of de

soort, niet alleen voldoen aan de overeenkomstig Verordening (EG) nr. .../2003 * aangenomen

microbiologische criteria, maar ook aan de normen van dit hoofdstuk.

A. ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAPPEN VAN VISSERIJPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten een organoleptisch onderzoek van de visserij-

producten uitvoeren. Daarbij moet er met name op worden toegezien dat de visserijproducten vol-

doen aan alle versheidsnormen.

B. HISTAMINE

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat de grenswaarden voor

histamine niet worden overschreden.

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne.
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C. TOTALE VLUCHTIGE BASESTIKSTOF

Onverwerkte visserijproducten mogen niet in de handel worden gebracht indien uit chemische tests

is gebleken dat de maximumwaarden voor TVB-N of TMA-N zijn overschreden.

D. PARASIETEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat vis en visserijproducten,

voordat zij in de handel worden gebracht, zijn onderworpen aan een visuele controle ter opsporing

van zichtbare parasieten. Duidelijk met parasieten verontreinigde visserijproducten mogen zij niet

in de handel brengen voor menselijke consumptie.

E. VOOR DE VOLKSGEZONDHEID SCHADELIJKE TOXINES

1. Visserijproducten afkomstig van giftige vis van de volgende families mogen niet in de handel

worden gebracht: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae en Canthigasteridae.

2. Visserijproducten die biotoxines, zoals ciguatoxine of spierverlammende toxines bevatten,

mogen niet in de handel worden gebracht. Visserijproducten op basis van tweekleppige

weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen mogen wel in de handel

worden gebracht, indien zij geproduceerd zijn overeenkomstig sectie VII en voldoen aan de in

hoofdstuk V, punt 2, van die sectie vastgestelde normen.
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HOOFDSTUK VI: ONMIDDELLIJKE VERPAKKING EN VERPAKKING VAN VISSERIJ-

PRODUCTEN

1. De recipiënten waarin verse visserijproducten onder ijs worden bewaard, moeten water-

bestendig zijn en zodanig geconstrueerd zijn dat het smeltwater niet in contact met de

producten blijft.

2. Bevroren blokken die geproduceerd zijn aan boord van vaartuigen moeten van een adequate

onmiddellijke verpakking worden voorzien voordat zij aan land worden gebracht.

3. Wanneer visserijproducten aan boord van het vaartuig van een onmiddellijke verpakking

worden voorzien, zien de exploitanten van levensmiddelenbedrijven erop toe dat het materiaal

voor onmiddellijke verpakking:

a) geen bron van besmetting vormt;

b) op zodanige wijze wordt opgeslagen dat het niet kan worden verontreinigd;

c) indien het bestemd is voor hergebruik, gemakkelijk kan worden schoongemaakt en,

indien nodig, ontsmet.

HOOFDSTUK VII: OPSLAG VAN VISSERIJPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die visserijproducten opslaan, moeten ervoor zorgen dat

wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. Verse visserijproducten, ontdooide onverwerkte visserijproducten en gekookte en gekoelde

producten van schaal- en weekdieren moeten op een temperatuur welke die van smeltend ijs

benadert, worden gehouden.
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2. Ingevroren visserijproducten moeten op een temperatuur van ten hoogste -18 °C in alle delen

van het product worden gehouden; hele in pekel ingevroren vissen die voor de vervaardiging

van conserven bestemd zijn, mogen worden bewaard bij een temperatuur van ten hoogste

-9 °C.

3. Levend bewaarde visserijproducten moeten worden bewaard bij een temperatuur en op een

manier die de voedselveiligheid of de houdbaarheid ervan niet aantast.

HOOFDSTUK VIII: VERVOER VAN VISSERIJPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die visserijproducten vervoeren, moeten ervoor zorgen

dat wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. Visserijproducten moeten tijdens het vervoer op de vereiste temperatuur worden gehouden. In

het bijzonder geldt het volgende:

a) verse visserijproducten, ontdooide onverwerkte visserijproducten en gekookte en

gekoelde producten van schaal- en weekdieren moeten op een temperatuur welke die

van smeltend ijs benadert, worden gehouden;
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b) ingevroren visserijproducten, met uitzondering van in pekel ingevroren vis die voor de

vervaardiging van conserven bestemd is, moeten tijdens het vervoer op een constante

temperatuur van ten hoogste -18 °C in alle delen van het product worden gehouden met

eventuele korte schommelingen naar boven van maximaal 3 °C .

2. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven behoeven niet aan punt 1, onder b), te voldoen

wanneer ingevroren visserijproducten van een koelhuis naar een erkende inrichting worden

gevoerd om er bij aankomst te worden ontdooid met het oog op een bewerking en/of ver-

werking, indien de reisduur kort is en de bevoegde autoriteit zulks toestaat.

3. Indien de visserijproducten onder ijs worden bewaard, moet ervoor worden gezorgd dat het

smeltwater niet in contact blijft met de producten.

4. Visserijproducten die bestemd zijn om levend in de handel te worden gebracht, moeten onder

zodanige omstandigheden worden vervoerd dat de voedselveiligheid of de houdbaarheid

ervan niet worden aangetast.

SECTIE IX: RAUWE MELK EN ZUIVELPRODUCTEN

HOOFDSTUK I: RAUWE MELK - PRIMAIRE PRODUCTIE

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die rauwe melk produceren dan wel ophalen, moeten

ervoor zorgen dat aan de voorschriften van dit hoofdstuk is voldaan.
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I. GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE PRODUCTIE VAN RAUWE MELK

1. Rauwe melk moet afkomstig zijn van dieren:

a) die geen symptomen vertonen van een besmettelijke ziekte die via melk op de mens kan

worden overgebracht;

b) die in een goede algemene gezondheidstoestand verkeren, geen ziekteverschijnselen

vertonen die zouden kunnen resulteren in besmetting van de melk en, in het bijzonder,

niet lijden aan aandoeningen van de voortplantingsorganen waarbij afscheiding

plaatsvindt, aan darmontsteking waarbij diarree en koorts optreden of aan een zichtbare

uierontsteking;

c) die geen uierlesies vertonen waardoor de melk kan worden aangetast;

d) waaraan geen verboden stoffen of producten zijn toegediend of dieren die geen illegale

behandeling in de zin van Richtlijn 96/23/EG hebben ondergaan; en

e) waarvoor in het geval van toediening van toegestane stoffen of producten de daarvoor

voorgeschreven wachttijd in acht is genomen.
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2. a) Met name geldt met betrekking tot brucellose dat rauwe melk afkomstig moet zijn van:

i) koeien of buffelkoeien die behoren tot een beslag dat in de zin van Richt-

lijn 64/432/EEG 1 brucellosevrij of officieel brucellosevrij is,

ii) schapen of geiten die behoren tot een officieel brucellosevrij of brucellosevrij

bedrijf in de zin van Richtlijn 91/68/EEG 2, of

iii) vrouwelijke dieren van andere soorten die, wanneer het gaat om soorten die vat-

baar zijn voor brucellose, behoren tot beslagen die regelmatig op deze ziekte

worden gecontroleerd in het kader van een door de bevoegde autoriteit erkend

controleprogramma.

b) Met betrekking tot tuberculose geldt dat rauwe melk afkomstig moet zijn van:

i) koeien of buffelkoeien die behoren tot een beslag dat in de zin van Richt-

lijn 64/432/EEG officieel tuberculosevrij is, of

ii) vrouwelijke dieren van andere soorten die, wanneer het gaat om soorten die vat-

baar zijn voor tuberculose, behoren tot beslagen die regelmatig op deze ziekte

worden gecontroleerd in het kader van een door de bevoegde autoriteit erkend

controleprogramma.

                                                
1 Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken

op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van
29.7.1964, blz. 1977/64). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1226/2002
van de Commissie (PB L 179 van 9.7.2002, blz. 13).

2 Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van
19.2.1991, blz. 19). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/261/EG van de
Commissie (PB L 91 van 6.4.2002, blz. 31).



5420/2/03 REV 2 HD/mm 74
BIJLAGE III DG B I    NL

c) Als op een bedrijf naast runderen ook geiten worden gehouden, moeten ook de geiten

op tuberculose worden onderzocht en getest.

3. Rauwe melk van dieren die niet voldoen aan de voorschriften van punt 2, kan evenwel met

toestemming van de bevoegde autoriteit worden gebruikt:

a) in het geval van koeien of buffelkoeien die niet positief hebben gereageerd op een tuber-

culose- of een brucellosetest en geen symptomen van die ziekten vertonen, nadat de

melk een warmtebehandeling heeft ondergaan die volstaat om een negatieve reactie te

veroorzaken op een fosfatasetest;

b) in het geval van schapen of geiten die niet positief hebben gereageerd op een brucellose-

test of die in het kader van een goedgekeurd uitroeiingsprogramma tegen brucellose zijn

gevaccineerd, en geen symptomen van die ziekte vertonen, hetzij:

i) voor de vervaardiging van kaas met een rijpingsperiode van ten minste twee

maanden, of

ii) nadat de melk een warmtebehandeling heeft ondergaan die volstaat om een nega-

tieve reactie te veroorzaken op een fosfatasetest; en

c) in het geval van vrouwelijke dieren van andere soorten die niet positief hebben gerea-

geerd op een tuberculose- of een brucellosetest en geen symptomen van die ziekten

vertonen, maar behoren tot een beslag waarbij brucellose of tuberculose is geconstateerd

bij de in punt 2, littera a), onder iii), of punt 2, littera b), onder ii), bedoelde controles,

mits de melk is behandeld om de veiligheid ervan te garanderen.
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4. Rauwe melk van dieren die niet voldoen aan de voorschriften van de punten 1 tot en met 3, in

het bijzonder dieren die individueel positief hebben gereageerd op de preventieve test op

tuberculose of op brucellose bedoeld in Richtlijn 64/432/EEG en Richtlijn 91/68/EEG, mag

niet voor menselijke consumptie worden gebruikt.

5. Dieren die besmet zijn of waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn met een van de in de

punten 1 en 2 vermelde ziekten, moeten op doeltreffende wijze worden geïsoleerd om

negatieve gevolgen voor de melk van andere dieren te vermijden.

II. HYGIËNE OP MELKPRODUCTIEBEDRIJVEN

A. Voorschriften inzake lokalen en uitrusting 

1. Melkinstallaties en de lokalen waar de melk wordt opgeslagen, gehanteerd of gekoeld, moeten

zo zijn gelegen en gebouwd dat het gevaar voor verontreiniging van de melk zoveel mogelijk

wordt beperkt.

2. De lokalen waar de melk wordt opgeslagen, moeten beschermd zijn tegen ongedierte, goed

zijn afgescheiden van de lokalen waar de dieren worden gehuisvest en, indien nodig om te

kunnen voldoen aan de voorschriften van punt B, voorzien zijn van adequate koelapparatuur.

3. Oppervlakken van materieel die bestemd zijn om met melk in contact te komen (gereed-

schappen, recipiënten, tanks enz. die bestemd zijn voor melken, ophalen of vervoer) moeten

gemakkelijk te reinigen en zo nodig te ontsmetten zijn en goed worden onderhouden. Dat

houdt in dat glad, afwasbaar en niet-toxisch materiaal wordt gebruikt.
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4. Na gebruik moeten dergelijke oppervlakken gereinigd en, zo nodig, ontsmet worden. Na elke

rit, of na elke serie ritten wanneer het tijdsverloop tussen lossen en opnieuw laden zeer kort is,

maar in elk geval ten minste éénmaal per dag, moeten recipiënten en tanks die worden

gebruikt voor het vervoer van rauwe melk worden gereinigd en op passende wijze ontsmet

alvorens opnieuw te worden gebruikt.

B. Hygiëne bij het melken, het ophalen en het vervoer

1. Het melken moet onder hygiënische omstandigheden worden verricht, en er moet in het bij-

zonder op worden toegezien dat:

a) voordat met het melken wordt begonnen, de tepels, de uier en de nabijgelegen delen

schoon zijn,

b) de melk van elk dier op de aanwezigheid van abnormale organoleptische of fysisch-

chemische eigenschappen wordt gecontroleerd, hetzij door de melker, hetzij op een

wijze die gelijkwaardige resultaten oplevert, en dat melk met dergelijke eigenschappen

niet voor menselijke consumptie wordt gebruikt,

c) melk van dieren met klinische symptomen van een uierziekte niet voor menselijke

consumptie wordt gebruikt, behoudens in overeenstemming met de instructies van een

dierenarts,

d) dieren die een behandeling hebben ondergaan waardoor residuen van geneesmiddelen in

de melk kunnen terechtkomen, kunnen worden opgespoord, en dat van zulke dieren

verkregen melk vóór het verstrijken van de voorgeschreven wachttijd niet voor

menselijke consumptie wordt gebruikt, en
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e) er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van speendippers of sprays die door de bevoegde

autoriteit zijn erkend en zo worden gebruikt dat ze geen onaanvaardbare gehalten aan

residuen achterlaten in de melk.

2. Na het melken moet de melk onmiddellijk worden opgeslagen in een schoon lokaal die is ont-

worpen en uitgerust om verontreiniging te voorkomen. De melk moet onmiddellijk tot ten

hoogste 8 °C worden gekoeld wanneer de melk dagelijks wordt opgehaald, en tot ten

hoogste 6 °C wanneer dat niet het geval is.

3. Tijdens het vervoer moet de koudeketen in stand worden gehouden en bij aankomst in de

inrichting van bestemming mag de temperatuur van de melk niet meer bedragen dan 10 °C.

4. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven behoeven niet te voldoen aan de temperatuur-

voorschriften in de punten 2 en 3 indien de melk voldoet aan de in deel III vastgestelde

criteria, en indien:

a) de melk binnen twee uur na het melken wordt verwerkt; of

b) een hogere temperatuur noodzakelijk is om technologische redenen in verband met de

vervaardiging van sommige zuivelproducten en de bevoegde autoriteit zulks toestaat.

C. Hygiëne van het personeel

1. Personen die betrokken zijn bij het melken en/of het hanteren van rauwe melk, moeten

geschikte schone kleding dragen.
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2. Personen die betrokken zijn bij het melken, moeten een zeer goede persoonlijke hygiëne in

acht nemen. Dicht bij de melkplaats moeten geschikte voorzieningen aanwezig zijn om

degenen die betrokken zijn bij het melken en bij het hanteren van rauwe melk de gelegenheid

te geven handen en armen te wassen.

III. CRITERIA VOOR RAUWE MELK

1. Voor rauwe melk gelden de volgende criteria in afwachting van de vaststelling van normen in

het kader van een meer specifieke regelgeving inzake de kwaliteit van melk en zuivel-

producten.

2. Een representatief aantal steekproefsgewijs genomen monsters van bij melkproductie-

bedrijven opgehaalde rauwe melk moet worden gecontroleerd om na te gaan of de melk aan

de punten 3 en 4 voldoet. De controles kunnen worden uitgevoerd door of namens:

a) de exploitant van het levensmiddelenbedrijf dat de melk produceert,

b) de exploitant van het levensmiddelenbedrijf dat de melk ophaalt of verwerkt,

c) een groep exploitanten van levensmiddelenbedrijven, of

d) in het kader van de nationale of regionale controleregeling.
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3. a) Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten procedures op gang brengen om

ervoor te zorgen dat rauwe melk voldoet aan de volgende criteria:

i) met betrekking tot rauwe koemelk:

Kiemgetal bij 30 °C (per ml)

Aantal somatische cellen (per ml)

≤ 100 000 (*)

≤ 400 000 (**)

ii) met betrekking tot rauwe melk van andere diersoorten:

Kiemgetal bij 30 °C (per ml) ≤ 1 500 000 (*)

b) Indien rauwe melk van andere dieren dan koeien bestemd is voor de vervaardiging van

producten met rauwe melk door middel van een procédé waarbij geen warmte-

behandeling plaatsvindt, moeten exploitanten van levensmiddelenbedrijven de nodige

maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gebruikte rauwe melk aan het volgende

criterium voldoet:

Kiemgetal bij 30 °C (per ml) ≤ 500 000 (*)

(*) Voortschrijdend meetkundig gemiddelde over een periode van twee maanden, met ten

minste twee monsternemingen per maand.
(**) Voortschrijdend meetkundig gemiddelde over een periode van drie maanden, met ten

minste één monsterneming per maand, tenzij de bevoegde autoriteit een andere methode

voorschrijft om seizoensschommelingen in de productie te verdisconteren.
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4. Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 96/23/EG, moeten exploitanten van levensmiddelen-

bedrijven procedures op gang brengen om ervoor te zorgen dat rauwe melk niet in de handel

wordt gebracht indien:

a) de rauwe melk een gehalte aan antibioticaresiduen bevat dat de op grond van

Verordening (EEG) nr. 2377/90 1 toegestane gehalten voor één van de in de bijlagen I

en III bij die verordening genoemde stoffen overschrijdt; of

b) het gecombineerde totaal van antibioticaresiduen hoger is dan enige toegestane

maximumwaarde.

5. Wanneer rauwe melk niet in overeenstemming is met punt 3 of 4 moeten exploitanten van

levensmiddelenbedrijven de bevoegde autoriteit daarvan in kennis stellen en corrigerende

maatregelen treffen.

HOOFDSTUK II: VOORSCHRIFTEN INZAKE ZUIVELPRODUCTEN

I. TEMPERATUURVOORSCHRIFTEN

1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat de melk, na ontvangst in

een verwerkende inrichting, snel wordt gekoeld tot ten hoogste 6 graden en bij die

temperatuur wordt bewaard tot ze is verwerkt.

2. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven mogen evenwel melk bij een hogere temperatuur

bewaren indien:

a) met de verwerking wordt begonnen onmiddellijk na het melken, of binnen vier uur na

ontvangst in de verwerkende inrichting; of

                                                
1 Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire

procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 224 van
18.8.1990, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 665/2003 van
de Commissie (PB L 96 van 12.4.2003, blz. 7).
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b) de bevoegde autoriteit een hogere temperatuur toestaat om technische redenen die

betrekking hebben op de vervaardiging van bepaalde zuivelproducten.

II. VOORSCHRIFTEN VOOR WARMTEBEHANDELING 

1. Wanneer rauwe melk of zuivelproducten een warmtebehandeling ondergaan, moeten

exploitanten van levensmiddelenbedrijven erop toezien dat daarbij wordt voldaan aan het

bepaalde in bijlage II, hoofdstuk XI, van Verordening (EG) nr. .../2003 *.

2. Wanneer overwogen wordt rauwe melk aan een warmtebehandeling te onderwerpen, moeten

exploitanten van levensmiddelenbedrijven:

a) rekening houden met de procedures die zijn ontwikkeld volgens de HACCP-beginselen

overeenkomstig Verordening (EG) nr. .../2003 *; en

b) voldoen aan alle voorschriften die de bevoegde autoriteit in dit verband kan opleggen

bij de erkenning van inrichtingen of de uitvoering van controles overeenkomstig

Verordening (EG) .../2003 **.

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne.
** Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake de organisatie van

de officiële controles.



5420/2/03 REV 2 HD/mm 82
BIJLAGE III DG B I    NL

III. CRITERIA VOOR RAUWE KOEMELK

1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die zuivelproducten vervaardigen, moeten

procedures op gang brengen om ervoor te zorgen dat, onmiddellijk voor verwerking:

a) rauwe koemelk die gebruikt wordt bij de bereiding van zuivelproducten een kiemgetal

bij 30 °C heeft van minder dan 300.000 per ml, en

b) verwerkte koemelk die gebruikt wordt bij de bereiding van zuivelproducten een

kiemgetal bij 30 °C heeft van minder dan 100.000 per ml.

2. Indien melk niet voldoet aan de criteria van punt 1, moet de exploitant van het levens-

middelenbedrijf de bevoegde autoriteit daarvan in kennis stellen en corrigerende maatregelen

treffen.

HOOFDSTUK III: ONMIDDELLIJKE VERPAKKING EN VERPAKKING

Het sluiten van de consumentenverpakkingen moet onmiddellijk na het vullen plaatsvinden in de

inrichting waar de laatste warmtebehandeling van vloeibare verwerkte zuivelproducten plaatsvindt,

door middel van een sluiting die besmetting voorkomt. Het sluitingssysteem moet zo zijn

ontworpen dat na opening het bewijs van opening duidelijk aanwezig en gemakkelijk controleerbaar

blijft.
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HOOFDSTUK IV: ETIKETTERING

1. Naast de vermelding van de voorschriften van Richtlijn 2000/13/EG moeten, uitgezonderd in

de in artikel 13, leden 4 en 5, van die richtlijn bedoelde gevallen, op het etiket duidelijk

voorkomen:

a) in het geval van rauwe melk bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie, de ver-

melding "rauwe melk";

b) in het geval van met rauwe melk bereide producten, waarvan het fabricageprocédé geen

warmtebehandeling noch een fysische of chemische behandeling omvat, de vermelding

"bereid met rauwe melk".

2. De voorschriften van punt 1 zijn van toepassing op producten bestemd voor de detailhandel.

De term "etikettering" omvat verpakkingen, documenten, borden, etiketten, wikkels of man-

chetten die bij het product zijn gevoegd of ernaar verwijzen.

HOOFDSTUK V: HET AANBRENGEN VAN IDENTIFICATIEMERKEN

In afwijking van de voorschriften van bijlage II, sectie I,

1. mag het identificatiemerk, in plaats van een vermelding van het erkenningsnummer van de

inrichting, een verwijzing bevatten naar de plaats op de onmiddellijke verpakking of de

verpakking waar het erkenningsnummer van de inrichting is aangegeven;

2. mag het identificatiemerk van flessen die kunnen worden hergebruikt, slechts de initialen van

het verzendende land en het erkenningsnummer van de inrichting vermelden.
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SECTIE X: EIEREN EN EIPRODUCTEN

HOOFDSTUK I: EIEREN

1. Eieren moeten op het bedrijf van de producent en tot op het moment van verkoop aan de

consument schoon, droog en vrij van vreemde geuren worden gehouden, en op afdoende

wijze worden beschermd tegen schokken en rechtstreeks zonlicht.

2. De eieren moeten worden opgeslagen en vervoerd bij een bij voorkeur constante temperatuur

die de meeste garanties biedt voor het behoud van hun hygiënische kwaliteit.

3. De eieren moeten uiterlijk 21 dagen na de legdatum aan de consument worden geleverd.

HOOFDSTUK II: EIPRODUCTEN

I. VOORSCHRIFTEN VOOR INRICHTINGEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven dienen ervoor te zorgen dat inrichtingen voor de

bereiding van eiproducten zo worden gebouwd, ingedeeld en uitgerust dat de volgende handelingen

van elkaar gescheiden blijven:

1) het wassen, drogen en ontsmetten van vuile eieren, indien dit wordt uitgevoerd;

2) het breken en opvangen van de inhoud van eieren, alsmede het verwijderen van de delen van

schalen en vliezen; en

3) andere dan de in de punten 1 en 2 bedoelde handelingen.
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II. GRONDSTOFFEN VOOR DE BEREIDING VAN EIPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven dienen ervoor te zorgen dat grondstoffen voor de

bereiding van eiproducten aan de volgende voorschriften voldoen.

1. De schaal van voor de bereiding van eiproducten gebruikte eieren moet volledig ontwikkeld

zijn en mag geen gebreken vertonen. Gebarsten eieren mogen echter voor de bereiding van

eiproducten worden gebruikt, indien de productie-inrichting of het pakstation de eieren

rechtstreeks aan een verwerkingsinrichting levert, waar zij zo snel mogelijk moeten worden

gebroken.

2. Vloeibaar ei, verkregen in een daartoe erkende inrichting, mag als grondstof worden gebruikt.

Vloeibaar ei moet worden verkregen met inachtneming van de in de punten 1, 2, 3, 4 en 7 van

deel III vastgestelde voorschriften.

III. BIJZONDERE HYGIËNEVOORSCHRIFTEN VOOR DE BEREIDING VAN

EIPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven dienen ervoor te zorgen dat alle handelingen zo worden

uitgevoerd dat elke vorm van verontreiniging tijdens de productie, behandeling en opslag van

eiproducten wordt voorkomen, met name door ervoor te zorgen dat aan de onderstaande

voorschriften wordt voldaan.

1. Eieren mogen niet gebroken worden, tenzij ze schoon en droog zijn.
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2. Het breken van de eieren moet zo geschieden dat verontreiniging tot een minimum wordt

beperkt, met name door het breken afdoende van de andere handelingen te scheiden.

Gebarsten eieren moeten zo spoedig mogelijk worden verwerkt.

3. Andere eieren dan die van kippen, kalkoenen en parelhoenders, moeten afzonderlijk worden

behandeld en verwerkt. Alle voorzieningen moeten worden schoongemaakt en ontsmet

voordat weer met de verwerking van eieren van kippen, kalkoenen of parelhoenders wordt

begonnen.

4. Ei-inhoud mag niet worden verkregen door centrifugering of persing van de eieren, noch door

centrifugering van de lege schalen om het resterende eiwit eruit te halen met het oog op

menselijke consumptie.

5. Na het breken moeten alle delen van de eiproducten zo spoedig mogelijk worden verwerkt om

elk microbiologisch risico uit te sluiten of tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Een partij

die niet op afdoende wijze is verwerkt, mag onverwijld een nieuwe verwerking ondergaan in

dezelfde inrichting, op voorwaarde dat deze verwerking de partij geschikt maakt voor

menselijke consumptie. Indien geconstateerd wordt dat een partij niet geschikt is voor

menselijke consumptie, moet ze worden gedenatureerd zodat ze niet voor menselijke

consumptie kan worden gebruikt.

6. Voor eiwit dat bestemd is voor de bereiding van gedroogde of gekristalliseerde albumine die

vervolgens een warmtebehandeling dient te ondergaan, is geen verwerking vereist.
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7. Indien de ei-inhoud niet onmiddellijk na het breken wordt verwerkt, moet het vloeibaar ei

bevroren worden of bewaard worden bij een temperatuur van ten hoogste 4°C. Bewaring bij

4°C vóór verwerking mag niet langer dan 48 uur duren. Deze voorschriften gelden evenwel

niet voor producten die ontsuikerd moeten worden, op voorwaarde dat de ontsuikering zo

spoedig mogelijk plaatsvindt.

8. Producten die niet zijn gestabiliseerd om bij kamertemperatuur te worden bewaard, moeten

worden afgekoeld tot een temperatuur van ten hoogste 4 °C. Wanneer producten moeten

worden bevroren, dient zulks onmiddellijk na verwerking te gebeuren.

IV. ANALYTISCHE EISEN

1. Het gehalte aan 3 OH-boterzuur mag niet hoger zijn dan 10 mg/kg niet-gemodificeerd

eiproduct, berekend op de droge stof.

2. Het melkzuurgehalte van grondstoffen voor de productie van eiproducten mag niet hoger zijn

dan 1 g/kg, berekend op de droge stof. Voor gefermenteerde producten moet evenwel worden

uitgegaan van de waarde die is gemeten vóór het fermentatieproces.

3. De hoeveelheid resten van schalen, vliezen en eventuele andere deeltjes in het eiproduct mag

niet groter zijn dan 100 mg per kg eiproduct.

V. ETIKETTERING EN HET AANBRENGEN VAN EEN IDENTIFICATIEMERK

1. Naast de in bijlage II, sectie I, vastgestelde algemene voorschriften inzake identificatiemerken

moeten partijen eiproducten die niet voor de kleinhandel zijn bestemd, maar als ingrediënt

voor de bereiding van een ander product worden gebruikt, voorzien zijn van een etiket waarop

is aangegeven bij welke temperatuur de eiproducten moeten worden bewaard en hoe lang ze bij

die temperatuur houdbaar zijn.
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2. Voor vloeibaar ei moet op het in punt 1 bedoelde etiket ook het volgende staan: "niet-

gepasteuriseerd eiproduct - te behandelen op de plaats van bestemming" en moeten de datum

en het tijdstip van het breken worden vermeld.

SECTIE XI: KIKKERBILLETJES EN SLAKKEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die kikkerbilletjes of slakken bereiden voor menselijke

consumptie moeten ervoor zorgen dat aan de volgende voorschriften wordt voldaan.

1. Kikkers en slakken moeten worden gedood in een inrichting die voor dat doel gebouwd,

ingedeeld en uitgerust is.

2. Een inrichting waarin kikkerbilletjes worden bereid, moet beschikken over een afzonderlijk

lokaal voor de opslag en het wassen van de levende kikkers en voor het slachten en het uit-

bloeden daarvan. Dit lokaal moet fysiek gescheiden zijn van het bereidingslokaal.

3. Kikkers en slakken die anders gestorven zijn dan door doding in de inrichting, mogen niet

voor menselijke consumptie worden gebruikt.

4. Kikkers en slakken moeten steekproefsgewijs organoleptisch worden onderzocht. Indien bij

dat onderzoek blijkt dat zij een risico opleveren, mogen zij niet voor menselijke consumptie

worden gebruikt.
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5. Kikkerbilletjes moeten na de bereiding onmiddellijk overvloedig met stromend drinkwater

worden gewassen en onmiddellijk worden gekoeld tot de temperatuur welke die van smeltend

ijs benadert, ofwel worden bevroren tot een temperatuur van ten hoogste -18 °C, ofwel

worden verwerkt.

6. De hepatopancreas van slakken moet, indien hij een risico kan opleveren, na de slacht worden

verwijderd en mag niet voor menselijke consumptie worden gebruikt.

SECTIE XII: GESMOLTEN DIERLIJKE VETTEN EN KANEN

HOOFDSTUK I: VOORSCHRIFTEN VOOR INRICHTINGEN DIE GRONDSTOFFEN

VERZAMELEN OF VERWERKEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten ervoor zorgen dat inrichtingen die grondstoffen

verzamelen of verwerken voor de productie van gesmolten dierlijke vetten en kanen voldoen aan de

volgende voorschriften.

1. Centra voor het verzamelen van grondstoffen en het verdere transport daarvan naar

verwerkingsinrichtingen moeten beschikken over voorzieningen voor de opslag van grond-

stoffen bij een temperatuur van ten hoogste 7 °C.

2. Elke verwerkingsinrichting moet beschikken over:

a) koelvoorzieningen;
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b) een verzendingslokaal, tenzij de inrichting gesmolten dierlijke vetten alleen als stort-

goed verzendt; en

c) indien nodig, adequate apparatuur voor de bereiding van producten bestaande uit

gesmolten dierlijke vetten, vermengd met andere levensmiddelen en/of kruiderijen.

3. De onder de punten 1 en 2, onder a), vereiste koelvoorzieningen zijn evenwel niet nodig

indien de levering van grondstoffen zo is geregeld dat zij nooit zonder actieve koeling worden

opgeslagen of vervoerd, behoudens het bepaalde in hoofdstuk II, punt 1, onder d).

HOOFDSTUK II: HYGIËNEVOORSCHRIFTEN VOOR DE BEREIDING VAN GESMOLTEN

DIERLIJKE VETTEN EN KANEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die gesmolten dierlijke vetten en kanen bereiden,

moeten ervoor zorgen dat voldaan is aan de volgende voorschriften.

1. De grondstoffen moeten:

a) afkomstig zijn van dieren die geslacht zijn in een slachthuis en die op grond van een

keuring vóór en na het slachten geschikt voor menselijke consumptie zijn bevonden;

b) bestaan uit vetweefsel of beenderen die zo weinig mogelijk bloed en onzuiverheden

bevatten;
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c) afkomstig zijn van inrichtingen die erkend of geregistreerd zijn op grond van

Verordening (EG) nr. .../2003 * of op grond van deze verordening; en

d) in goede hygiënische omstandigheden en bij een inwendige temperatuur van ten hoogste

7 °C worden vervoerd en opgeslagen tot met het smelten wordt begonnen. Grondstoffen

mogen evenwel zonder actieve koeling worden opgeslagen en vervoerd indien zij

worden gesmolten binnen 12 uur na de dag waarop zij zijn verkregen.

2. Tijdens het smelten is het gebruik van oplosmiddelen verboden.

3. Wanneer het voor raffinage bestemde vet voldoet aan de normen van punt 4 mogen gesmolten

dierlijke vetten die overeenkomstig de punten 1 en 2 zijn bereid, in dezelfde inrichting of in

een andere inrichting worden geraffineerd om de fysisch-chemische kwaliteiten ervan te

verbeteren.

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne.
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4. Gesmolten dierlijke vetten moeten, naar gelang van het type, aan de volgende normen

voldoen:

Herkauwers Varkens Andere dierlijke vetten

Eetbare talg Talg voor

raffinage

Eetbare vetten Reuzel en

andere vetten

voor raffinage

Eetbare

vetten

Vetten

voor

raffinage

Premier

jus(1)

Diversen Reuzel(2) Diversen

FFA (m/m % oliezuur)

maximaal

0,75 1,25 3,0 0,75 1,25 2,0 1,25 3,0

Peroxidegetal

maximaal

4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 10 meq/kg

Totaal aan onoplos-

bare onzuiverheden

maximaal 0,15% maximaal 0,5%

Geur, smaak, kleur normaal

(1) Gesmolten dierlijke vetten die zijn verkregen door vers vet van hart, darmvlies, nieren en darmscheil van

runderen bij lage temperatuur te smelten, alsmede vetten afkomstig uit uitsnijderijen.

(2) Gesmolten dierlijke vetten die zijn verkregen uit het vetweefsel van varkens.

5. Voor menselijke consumptie bestemde kanen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de

volgende temperatuurvoorschriften.

a) Wanneer kanen zijn verkregen bij een temperatuur van ten hoogste 70 °C, moeten zij

worden opgeslagen:

i) bij een temperatuur van ten hoogste 7 °C gedurende ten hoogste 24 uur, of

ii) bij een temperatuur van ten hoogste -18 °C.
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b) Wanneer kanen zijn verkregen bij een temperatuur van meer dan 70 °C en ten minste

10% (m/m) vocht bevatten, moeten zij worden opgeslagen:

i) bij een temperatuur van ten hoogste 7 °C gedurende ten hoogste 48 uur of bij een

andere tijd/temperatuurcombinatie die een gelijkwaardige garantie biedt, ofwel

ii) bij een temperatuur van ten hoogste -18 °C.

c) Wanneer kanen zijn verkregen bij een temperatuur van meer dan 70 °C en minder dan

10% (m/m) vocht bevatten zijn er geen specifieke voorschriften van toepassing.

SECTIE XIII: BEHANDELDE MAGEN, BLAZEN EN DARMEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die magen, blazen en darmen behandelen, moeten ervoor

zorgen dat voldaan is aan de volgende voorschriften.

1. Dierlijke darmen, blazen en magen mogen alleen op de markt worden gebracht indien:

a) zij afkomstig zijn van dieren die geslacht zijn in een slachthuis en die op grond van een

keuring vóór en na het slachten geschikt voor menselijke consumptie zijn bevonden;

b) zij gezouten, verhit of gedroogd zijn; en

c) na de onder b) bedoelde behandeling, doeltreffende maatregelen zijn getroffen om

nieuwe verontreiniging te voorkomen.
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2. Behandelde magen, blazen en darmen die niet bij omgevingstemperatuur mogen worden

bewaard, moeten tot het moment van verzending worden opgeslagen en gekoeld met behulp

van voorzieningen die voor dat doel zijn bestemd. In het bijzonder moeten niet-gezouten of

niet-gedroogde producten bij een temperatuur van ten hoogste 3 °C worden bewaard.

SECTIE XIV: GELATINE

1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die gelatine vervaardigen, moeten ervoor zorgen

dat wordt voldaan aan de voorschriften van deze sectie.

2. In deze sectie wordt onder looiing verstaan: het verharden van huiden door middel van

plantaardige looimiddelen, chroomzouten of andere stoffen als aluminiumzouten, ferrizouten,

kiezelzouten, aldehyden en chinonen of andere synthetische verhardingsstoffen.

HOOFDSTUK I: VOORSCHRIFTEN VOOR GRONDSTOFFEN

1. Voor de vervaardiging van voor gebruik in levensmiddelen bestemde gelatine mogen de

volgende grondstoffen worden gebruikt:

a) beenderen;

b) huiden van als landbouwhuisdier gehouden herkauwers;

c) varkenshuiden;

d) huid van pluimvee;
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e) ligamenten en pezen;

f) huiden van vrij wild; en

g) huiden en graten van vis.

2. Het gebruik van huiden die een looiprocédé hebben ondergaan is verboden, ongeacht of dit

procédé is voltooid.

3. Onder punt 1, a) tot en met e), vermelde grondstoffen moeten afkomstig zijn van dieren die in

een slachthuis zijn geslacht en die op grond van een keuring vóór en na het slachten geschikt

voor menselijke consumptie zijn bevonden; de huiden van vrij wild moeten afkomstig zijn

van vrij wild dat voor menselijke consumptie geschikt is bevonden.

4. Grondstoffen moeten afkomstig zijn van inrichtingen die erkend of geregistreerd zijn op

grond van Verordening (EG) nr. .../2003 * of op grond van deze verordening.

5. Verzamelcentra en leerlooierijen mogen ook grondstoffen voor de vervaardiging van voor

menselijke consumptie bestemde gelatine leveren indien zij daarvoor door de bevoegde

autoriteit specifiek worden gemachtigd en zij voldoen aan de volgende voorschriften.

a) Zij moeten beschikken over opslaglokaal met een harde vloer en gladde muren die

gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden en waar, indien nodig, in een

koelsysteem is voorzien.

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne.
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b) De opslaglokalen moeten schoon worden gehouden en goed worden onderhouden zodat

zij geen bron van verontreiniging zijn voor de grondstoffen.

c) Wanneer grondstoffen die niet aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorschriften

voldoen, in deze gebouwen worden opgeslagen en/of verwerkt, moeten zij in elk

stadium van ontvangst, opslag, verwerking en verzending gescheiden worden gehouden

van grondstoffen die wel aan de voorschriften van dit hoofdstuk voldoen.

HOOFDSTUK II: VERVOER EN OPSLAG VAN GRONDSTOFFEN

1. Grondstoffen die worden afgeleverd bij een verzamelcentrum of leerlooierij of bij de

gelatineverwerkende inrichting, moeten vergezeld gaan van een document dat de inrichting

van herkomst vermeldt en de in het aanhangsel bij deze bijlage vermelde gegevens bevat,

zulks in plaats van het in bijlage II, sectie I, vastgestelde identificatiemerk.

2. Grondstoffen moeten gekoeld of bevroren worden vervoerd en opgeslagen, tenzij zij binnen

24 uur na verzending worden verwerkt. Ontvette en gedroogde beenderen of beenderlijm,

gezouten, gedroogde en gekalkte huiden, en met een base of een zuur behandelde huiden

mogen evenwel bij omgevingstemperatuur worden vervoerd en opgeslagen.
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HOOFDSTUK III: EISEN MET BETREKKING TOT DE VERVAARDIGING VAN GELATINE

1. Bij de productie van gelatine moet erop worden toegezien dat:

a) alle beendermateriaal van herkauwers dat afkomstig is van dieren die zijn geboren,

gehouden of geslacht in landen of regio's die op grond van communautaire wetgeving

als land of regio met een lage BSE-incidentie zijn aangemerkt, wordt onderworpen aan

een procédé waarbij het beendermateriaal eerst wordt fijngemalen, met heet water wordt

ontvet en gedurende ten minste twee dagen met verdund zoutzuur (minimumconcentra-

tie 4 % en pH < 1,5) wordt behandeld, en vervolgens gedurende ten minste 20 dagen

een behandeling ondergaat met een basische verzadigde kalkoplossing (pH > 12,5), in

de loop waarvan het materiaal wordt gesteriliseerd bij 138-140 °C gedurende

4 seconden, of aan een gelijkwaardig erkend procédé; en

b) andere grondstoffen worden behandeld met een zuur of een base en vervolgens één of

meer keren worden gespoeld. Daarna wordt de pH aangepast. De gelatine wordt

geëxtraheerd door de grondstoffen één of verschillende keren na elkaar te verhitten; het

extract wordt dan gezuiverd door middel van filtrering en sterilisatie.

2. Indien een levensmiddelenbedrijf voor alle gelatine dat het vervaardigt voldoet aan de

voorschriften inzake voor menselijke consumptie bestemde gelatine, mag het bedrijf niet voor

menselijke consumptie bestemde gelatine in dezelfde inrichting vervaardigen en opslaan.
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HOOFDSTUK IV: VOORSCHRIFTEN VOOR EINDPRODUCTEN

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten waarborgen dat gelatine voldoet aan de

grenswaarden in onderstaande tabel.

Residu Grenswaarde

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 ( Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Europese Pharmacopee 1986

(V2O2))

10 ppm

SECTIE XV: COLLAGEEN

1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die collageen vervaardigen, moeten ervoor zorgen

dat wordt voldaan aan de voorschriften van deze sectie.

2. In deze sectie wordt onder looiing verstaan: het verharden van huiden door middel van

plantaardige looimiddelen, chroomzouten of andere stoffen als aluminiumzouten, ferrizouten,

kiezelzouten, aldehyden en chinonen of andere synthetische verhardingsstoffen.
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HOOFDSTUK I: VOORSCHRIFTEN VOOR GRONDSTOFFEN

1. Voor de vervaardiging van voor gebruik in levensmiddelen bestemd collageen mogen de

volgende grondstoffen worden gebruikt:

a) huiden van als landbouwhuisdier gehouden herkauwers;

b) huiden en beenderen van varkens;

c) huiden en beenderen van pluimvee;

d) pezen;

e) huiden van vrij wild; en

f) huiden en graten van vis.

2. Het gebruik van huiden die een looiprocédé hebben ondergaan is verboden, ongeacht of dit

procédé is voltooid.

3. Onder punt 1, a) tot en met d), vermelde grondstoffen moeten afkomstig zijn van dieren die in

een slachthuis zijn geslacht en waarvan de karkassen op grond van een antemortem en een

postmortem keuring geschikt voor menselijke consumptie bevonden zijn; de huiden van vrij

wild moeten afkomstig zijn van vrij wild dat voor menselijke consumptie geschikt is

bevonden.
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4. Grondstoffen moeten afkomstig zijn van inrichtingen die erkend of geregistreerd zijn op

grond van Verordening (EG) nr. .../2003 * of op grond van deze verordening.

5. Verzamelcentra en leerlooierijen mogen ook grondstoffen voor de vervaardiging van voor

menselijke consumptie bestemd collageen leveren, indien zij daarvoor door de bevoegde

autoriteit specifiek zijn gemachtigd en zij aan de volgende voorschriften voldoen.

a) Zij moeten beschikken over opslaglokaal met een harde vloer en gladde muren die

gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden en waar, indien nodig, in een

koelsysteem is voorzien.

b) De opslaglokalen moeten schoon worden gehouden en goed worden onderhouden zodat

zij geen bron van verontreiniging zijn voor de grondstoffen.

c) Wanneer grondstoffen die niet aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorschriften

voldoen, in deze gebouwen worden opgeslagen en/of verwerkt, moeten zij in elk

stadium van ontvangst, opslag, verwerking en verzending gescheiden worden gehouden

van grondstoffen die wel aan de voorschriften van dit hoofdstuk voldoen.

HOOFDSTUK II: VERVOER EN OPSLAG VAN GRONDSTOFFEN

1. Grondstoffen die worden afgeleverd bij een verzamelcentrum of leerlooierij of bij de

collageenverwerkende inrichting, moeten vergezeld gaan van een document dat de inrichting

van herkomst vermeldt en de in het aanhangsel bij deze bijlage vermelde gegevens bevat,

zulks in plaats van het in bijlage II, sectie I, vastgestelde identificatiemerk.

                                                
* Het Publicatiebureau zal het nummer invoegen van de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne.



5420/2/03 REV 2 HD/mm 101
BIJLAGE III DG B I    NL

2. Grondstoffen moeten gekoeld of bevroren worden vervoerd en opgeslagen, tenzij zij binnen

24 uur na verzending worden verwerkt. Ontvette en gedroogde beenderen of beenderlijm,

gezouten, gedroogde en gekalkte huiden, en met een base of een zuur behandelde huiden

mogen evenwel bij omgevingstemperatuur worden vervoerd en opgeslagen.

HOOFDSTUK III: voorschriften voor de productie van collageen

1. Collageen moet worden vervaardigd via een procédé waarbij de grondstof gewassen wordt, de

pH-waarde met een zuur of een base aangepast wordt en vervolgens één of meer keren

gespoeld, gefilterd en geëxtrudeerd wordt, dan wel via een erkend gelijkwaardig procédé.

2. Na de bij lid 1 bedoelde bewerkingen, kan het collageen gedroogd worden.

3. Indien een exploitant van een levensmiddelenbedrijf voor alle collageen dat hij vervaardigt,

voldoet aan de voorschriften inzake voor menselijke consumptie bestemd collageen, mag hij

in dezelfde inrichting ook collageen vervaardigen en opslaan dat niet voor menselijke

consumptie bestemd is.
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HOOFDSTUK IV: VOORSCHRIFTEN VOOR EINDPRODUCTEN

Exploitanten van een levensmiddelenbedrijf moeten waarborgen dat collageen voldoet aan de

grenswaarden in onderstaande tabel.

Residu Grenswaarde

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0.5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 ( Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Europese Pharmacopee 1986

(V2O2))

10 ppm

HOOFDSTUK V: ETIKETTERING

Op de onmiddellijke verpakking en de verpakking van collageen moet "Voor menselijke

consumptie geschikt collageen" vermeld staan, alsmede de bereidingsdatum.

_______________
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Aanhangsel bij BIJLAGE III

MODEL VAN HET BEGELEIDEND DOCUMENT VOOR GRONDSTOFFEN

DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE PRODUCTIE VAN GELATINE OF COLLAGEEN

I. Identificatie van de grondstoffen

Type producten:.................................................................................................................................

Productiedatum:.................................................................................................................................

Type verpakking:...............................................................................................................................

Aantal colli: .......................................................................................................................................

Gegarandeerde bewaringstijd: ...........................................................................................................

Nettogewicht (kg):.............................................................................................................................

II. Herkomst van de grondstoffen

Adres(sen) en registratienummer(s) van de erkende productie-inrichting(en): ................................

...........................................................................................................................................................

III. Bestemming van de grondstoffen

De grondstoffen worden verzonden:

van: ....................................................................................................................................................

(plaats van lading)

aan: ....................................................................................................................................................

(land en plaats van bestemming)

met het volgende vervoermiddel: ......................................................................................................

Naam en adres van de afzender:........................................................................................................

Naam en adres van de geadresseerde: ...............................................................................................

________________
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I. INLEIDING

De Commissie heeft in juli 2000 een verordening houdende vaststelling van specifieke

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong voorgesteld.

Het Europees Parlement heeft in mei 2002 advies uitgebracht over het verordeningsvoorstel.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft in maart 2001 advies uitgebracht. 1

Na bestudering van deze adviezen heeft de Raad op 27 oktober 2003 een gemeenschappelijk

standpunt vastgesteld.

II. DOELSTELLING

Het verordeningsvoorstel is het tweede van een pakket van vijf voorstellen om de commu-

nautaire wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne te consolideren, bij te werken en te ver-

eenvoudigen en tegelijk een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te waar-

borgen. De Raad heeft tegelijk een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld over alle vier de

voorstellen waarop de medebeslissingsprocedure van toepassing is. 2

De tweede verordening voorziet in specifieke hygiënevoorschriften voor de exploitanten van

levensmiddelenbedrijven die met levensmiddelen van dierlijke oorsprong werken. De veror-

dening beoogt met name:

•  erkenning van inrichtingen;

•  identificatiemerken;

•  specifieke voorschriften voor invoer; en

•  flexibiliteit voor speciale gevallen.

                                                
1 Het Comité van de Regio's besloot geen advies uit te brengen.
2 In December 2002, heeft de Raad op basis van het vierde Commissievoorstel, Richtlijn

2002/99/EG aangenomen houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor
de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

A. Algemeen

Het gemeenschappelijk standpunt bevat verscheidene wijzigingen op het oorspronke-

lijke Commissievoorstel. Die beantwoorden vaak aan de strekking van de amendemen-

ten die het Europees Parlement in eerste lezing heeft voorgesteld. De Commissie heeft

de wijzigingen in haar voorstel overgenomen.

Naast de hierna beschreven meer inhoudelijke wijzigingen, bevat het gemeenschappe-

lijk standpunt een aantal redactionele wijzigingen, met name om:

•  te zorgen voor coherentie met Verordening (EG) nr. 178/2002 1;

•  te zorgen voor de algemene samenhang van het hygiënepakket 2;

•  te zorgen voor de interne samenhang en duidelijkheid van de verordening, met

name door kernbegrippen over te brengen van de bijlagen naar de artikelen 3; en

•  om de tekst te verduidelijken 4.

Het gemeenschappelijk standpunt bevat ook een aantal technische wijzigingen die

beantwoorden aan de in punt II genoemde algemene doelstellingen van de ver-

ordening. 5

                                                
1 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 1 tot

en met 4, 6, 14, 111 en 120.
2 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 20, 23

en 47.
3 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 11, 12,

22, 24 tot en met 27, 30, 32, 43, 52, 56, 62, 67 en 128.
4 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 16, 18,

19, 42, 45, 49, 83, 84 en 117.
5 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 34, 35,

37, 40, 46, 50, 51, 54, 59, 60, 62 tot en met 64, 66, 68, 70 tot en met 76, 79, 80, 100, 103 tot
en met 109, 111 tot en met 115, 118, 122 tot en met 124, 133 en 134.
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B. Strekking (Artikel 1)

De Raad is het ermee eens dat de communautaire wetgeving geen hygiënevoorschriften
behoort te bevatten voor de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden van
bepaalde producten van dierlijke oorsprong aan de eindgebruiker of aan de plaatselijke
detailhandel.

Het gemeenschappelijk standpunt bevat daarom bepalingen inzake de rechtstreekse
levering van kleine hoeveelheden primaire producten die identiek zijn aan die van het
gemeenschappelijk standpunt over de eerste hygiëneverordening. Ook de rechtstreekse
levering van kleine hoeveelheden vrij wild, vlees van vrij wild of vlees van pluimvee en
lagomorfen die op het bedrijf geslacht zijn, vallen buiten de verordening. 1 Er wordt
echter duidelijk gesteld dat:

•  de rechtstreekse levering aan de plaatselijke detailhandel alleen betrekking heeft
op winkels en - behalve in het geval van pluimvee en lagomorfen die op het
bedrijf zijn geslacht - op restaurants, maar niet op groothandels- of verwerkings-
bedrijven; en

•  de lidstaten voor die vorm van rechtstreekse levering nationale voorschriften
moeten vaststellen die waarborgen bieden voor de verwezenlijking van de doel-
stellingen van de verordening.

De Raad is het er ook mee eens dat de verordening niet van toepassing moet zijn op
mengproducten (levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als
verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten). Voor die producten volstaan de
algemene voorschriften van de verordening over de hygiëne van levensmiddelen. 2

Het gemeenschappelijk standpunt stelt duidelijk dat mengproducten (maar niet produc-

ten van dierlijke oorsprong die worden gebruikt om ze te vervaardigen), buiten de ver-

ordening vallen. Wel zal de verordening van toepassing zijn op levensmiddelen die pro-

ducten van plantaardige oorsprong en onverwerkte producten van dierlijke oorsprong

bevatten. Zij zal ook gelden voor verwerkte producten van dierlijke oorsprong die

ingrediënten van plantaardige oorsprong bevatten die nodig zijn voor de vervaardiging

van die producten of om ze specifieke kenmerken te geven.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van de EP-

amendementen 82, 97 en 129.
2 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan EP-amendement 5.
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De Raad is het er voorts mee eens dat de verordening als algemene regel niet van toe-

passing moet zijn op detailhandel, aangezien de algemene voorschriften van de eerste

verordening grotendeels zullen volstaan. Dit algemene beginsel moet echter nader

worden uitgewerkt, om te zorgen voor een goed evenwicht tussen de bescherming van

de volksgezondheid en praktische overwegingen.

Het gemeenschappelijk standpunt preciseert derhalve dat de algemene regel dat detail-

handel buiten de werkingssfeer van de verordening valt:

•  specifieke bepalingen onverlet laat, wanneer de verordening uitdrukkelijk bepaalt

dat die bepalingen voor de detailhandel gelden (bijvoorbeeld, de gezondheids-

normen en bepaalde hygiënevoorschriften voor levende tweekleppige weekdieren

en visserijproducten zouden van toepassing zijn op de detailhandel);

•  niet geldt voor groothandel (die onder de brede definitie van "detailhandel" van

Verordening (EG) nr. 178/2002 zou kunnen vallen), behalve wanneer nodeloze

risico's voor de volksgezondheid moeten worden vermeden;

•  de lidstaten niet belet om voor de detailhandel strengere nationale voorschriften

toe te passen.

C. Comitologie (Artikelen 2, 9, 10, 11 en 12)

De Raad is het ermee eens dat de in de verordening opgenomen definities als algemene

regel niet via comitologie gewijzigd mogen kunnen worden. In de plaats van een lange

lijst van definities in de artikelen op te nemen, laat het gemeenschappelijk standpunt ze

in bijlage I staan, al kan deze bijlage niet via comitologie worden gewijzigd. Terwille

van de flexibiliteit kunnen de bijlagen II en III technische definities bevatten die via

comitologie worden gewijzigd. 1

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet ook in de aanneming van overgangs-

maatregelen via comitologie; ter aanvulling van de criteria voor het wijzigen van de

bijlagen II en III, bevat het voorts een enuntiatieve lijst van omstandigheden waarin

wijzigingen of uitvoeringsbepalingen via comitologie kunnen worden aangenomen.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van EP-

amendement 6.
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D. Erkenning van inrichtingen (artikel 4)

De Raad is het ermee eens dat de verordening een artikel moet bevatten waarin de ver-

plichtingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven wat betreft de registratie

en erkenning van inrichtingen worden opgesomd en dat die precies moeten aansluiten

bij de verplichtingen van de bevoegde autoriteiten uit hoofde van de verordening over

officiële controles. 1

Daarnaast wordt in het gemeenschappelijk standpunt gesteld dat erkenning niet vereist

is voor inrichtingen die producten van dierlijke oorsprong opslaan waarvoor geen

opslag met geconditioneerde temperatuur vereist is. Tevens wordt voorzien in over-

gangsregelingen voor bestaande inrichtingen.

E. Gezondheids- en identificatiemerken (artikel 5 en Bijlage II, Sectie I)

De Raad vindt niet dat alle vleesproducten een gezondheidsmerk moeten krijgen. 2 Het

gezondheidsmerk moet slechts worden toegepast in slachthuizen en alleen voor

geslachte en halve geslachte dieren met rood vlees, teneinde de bijzondere taak van de

officiële dierenarts in dergelijke gevallen te onderstrepen. Al het overige vlees, en alle

overige producten van dierlijke oorsprong die in erkende inrichtingen behandeld

worden, moeten in de plaats daarvan een identificatiemerk dragen. Het gemeenschap-

pelijk standpunt wil dat voornamelijk regelen via kruisverwijzingen naar de verordening

over officiële controles, die voorschriften voor gezondheidsmerken zal bevatten.

Het gemeenschappelijk standpunt geeft aan dat specifieke eisen inzake identificatie-

merken niet afdoen aan de algemene plicht van exploitanten van levensmiddelen-

bedrijven om systemen en procedures voor traceerbaarheid in te voeren. Doublures met

bestaande eisen inzake het etiketteren en merken van eieren kunnen daarmee worden

voorkomen.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van de EP-

amendementen 7, 57, 77, 98, 102, 110 en 125.
2 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve niet aan de strekking van de EP-

amendementen 8 en 58.
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F. Invoer (Artikel 6)

Om zich te conformeren aan het feit dat de verordening voornamelijk gaat over de

verplichtingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven, bevat het gemeen-

schappelijk standpunt geen procedureregels betreffende invoer. Die staan in het

gemeenschappelijk standpunt inzake de verordening over officiële controles.

De overige bepalingen hebben dus alleen betrekking op de verplichtingen van de

exploitanten van levensmiddelenbedrijven op het gebied van invoer, hoofdzakelijk via

verwijzingen naar de desbetreffende artikelen van de verordening over officiële

controles. 1

G. Bijzondere waarborgen (Artikel 8)

De Raad is het ermee eens dat de bepalingen over waarborgen met betrekking tot

salmonella moet worden opgenomen in een artikel. Het gemeenschappelijk standpunt

wil ook:

•  de waarborgen beperken tot producten van dierlijke oorsprong waarvoor die

garanties thans in Finland en Zweden gelden, plus gehakt vlees van pluimvee

(waarvoor thans geen vrij verkeer in de Gemeenschap bestaat);

•  voorzien in flexibiliteit om de eisen voor de handel met Finland en Zweden aan te

passen;

•  voorzien in een mechanisme om soortgelijke tijdelijke eisen vast te stellen voor de

handel met andere lidstaten waarin nationale controleprogramma's gelden die

strenger zijn dan de communautaire minimumvoorschriften betreffende

salmonella. 2

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de EP-amendementen 28 en 29.
2 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve ten dele aan de EP-amendementen 10

en 61.
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H. Flexibiliteit (artikel 10)

De Raad is het ermee eens dat een artikel moet voorzien in flexibiliteit voor de lidstaten
om nationale maatregelen aan te nemen tot aanpassing van de gedetailleerde vereisten
van bijlage II, mits de doelstellingen van de verordening daardoor niet in het gedrang
komen. Ook vindt hij het wenselijk de procedure waarmee de lidstaten die flexibiliteit
toepassen tranparanter te maken, om ervoor te zorgen dat alle beoogde maatregelen naar
behoren worden getoetst. Het gemeenschappelijk standpunt bevat derhalve bepalingen
die identiek zijn aan die van het gemeenschappelijk standpunt inzake de verordening
over levensmiddelenhygiëne. 1

In een overweging wordt aangegeven dat de structurele en hygiënevoorschriften van de
verordening op alle soorten inrichtingen van toepassing zijn, inclusief kleine bedrijven
en mobiele slachtingen. Door de algemene bepalingen over flexibiliteit is er in het
dispositief van de verordening geen specifieke verwijzing naar mobiele slachthuizen
nodig. 2

Het gemeenschappelijk standpunt maakt ook duidelijk dat de lidstaten passende
gezondheidsmaatregelen betreffende voor rechtstreekse menselijke consumptie
bestemde rauwe melk en rauwe room kunnen handhaven of instellen.

I. Datum van toepassing (artikel 18)

De Raad is het ermee eens dat er door de omvang van de hervorming van de levens-
middelenhygiëne-wetgeving een redelijke termijn moet liggen tussen de aanneming van
de nieuwe voorschriften en de toepassing ervan. 3 Ook moet ervoor worden gezorgd dat
alle bestanddelen van het hyiënepakket tegelijk van kracht worden.

Het gemeenschappelijk standpunt bepaalt bijgevolg dat de verordening van toepassing
wordt achttien maanden na de datum waarop alle onderdelen van het pakket van kracht
zijn, maar niet eerder dan 1 januari 2006.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt aan de EP-amendementen 31 en 53 en ten dele

aan amendement 9.
2 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van de

EP-amendementen 41 en 81.
3 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van

EP-amendement 15.
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J. HACCP (Bijlage II, Sectie II)

De verordening over levensmiddelenhygiëne bevat algemene voorschriften inzake

risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP). In het Commissievoorstel betref-

fende de verordening over officiële controles wordt aangegeven welke essentiële

resultaten moeten worden bereikt bij de uitvoering van de HACCP-procedures in

slachthuizen. Terwille van de interne samenhang van de verschillende elementen van

het hygiënepakket heeft de Raad de eisen voor exploitanten van slachthuizen over-

gebracht naar de verordening houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften

voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

K. Informatie over de voedselketen (Bijlage II, Sectie III)

Het gemeenschappelijk standpunt stelt eisen aan de exploitanten van slachthuizen, wat

betreft informatie over de voedselketen. Die voorschriften zijn noodzakelijk ter aan-

vulling van de eisen waaraan de primaire producenten krachtens de verordening over

levenmiddelenhygiëne en de bevoegde autoriteiten krachtens de verordening over

officiële controles moeten voldoen.

De voorschriften bieden aanzienlijke flexibiliteit om geen overbodige rompslomp te

creëren en aan te tonen 1 dat dit een nieuw systeem is dat in het licht van de ervaring zal

moeten worden getoetst en aangepast.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van de

EP-amendementen 47 tot en met 51 van de verordening over officiële controles.
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L. Noodslachtingen (Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VI)

Het gemeenschappelijk standpunt wil dat de voorschriften voor noodslachtingen aan-

zienlijk worden aangescherpt. Bedoeling is met name:

•  de procedure voor noodslachtingen te beperken tot dieren die gezond waren vóór

ze een ongeval kregen;

•  te bepalen dat dieren die een noodslachting hebben ondergaan, een speciaal

merkteken moeten dragen;

•  het in de handel brengen van dat vlees alleen te laten plaatsvinden in de lidstaat

waar het dier is geslacht (afhankelijk van nationale voorschriften, die aanvullende

beperkingen kunnen opleggen); en

•  de exploitanten van levensmiddelenbedrijven te verplichten alle voorschriften op

te volgen die de officiële dierenarts voor het gebruik van dat vlees zou kunnen

opleggen.

M. Vrij wild (Bijlage III, Sectie IV)

De Raad is voorstander van de invoering van communautaire minimumvoorschriften

voor de opleiding van jagers. Hij is het er echter mee eens dat die eisen alleen voor

commerciële jagers moeten gelden, dat de lidstaten de opleiding niet zelf hoeven te

organiseren en dat de lijst van onder de opleiding vallende onderwerpen slechts een

aanbeveling moet zijn. 1

Naast een precisering van de verduidelijking van deze punten behelst het gemeenschap-

pelijk standpunt een aantal wijzigingen ter vereenvoudiging en verduidelijking van de

hygiënevoorschriften voor grof en klein wild. 2 Het geeft met name aan welke delen (en

welke niet) met het dier naar de wildbewerkingsinrichting moeten worden meegezonden

voor een postmortemkeuring.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van de

EP-amendementen 83 en 84.
2 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van de

EP-amendementen 85 tot en met 90, 92 tot en met 96 en 132.
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N. Gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees (Bijlage III, sectie V)

Verordening (EG) nr. 999/2001 verbiedt het gebruik van bepaalde van herkauwers

afkomstige grondstoffen voor de productie van separatorvlees om de verspreiding van

overdraagbare spongiforme encefalopathieën te voorkomen. De Raad acht het niet

wenselijk of zinvol dat verbod te herhalen. Uit artikel 1 blijkt duidelijk dat het preva-

leert boven de voorschriften van de verordening. 1

Het gemeenschappelijk standpunt stelt algemene voorschriften vast voor grondstoffen

die voor vleesbereidingen worden gebruikt. Die zijn voldoende flexibel, zodat het niet

nodig is te voorzien in nationale afwijkingen.

Het gemeenschappelijk standpunt stelt verschillende voorschriften vast voor de produc-

tie en het gebruik van separatorvlees, afhankelijk van de aard van het vervaar-

digingsproces. Moderne fabricagemethoden brengen geen wijziging in de structuur van

de beenderen die als grondstof worden gebruikt en produceren separatorvlees met een

calciumgehalte dat niet aanzienlijk hoger is dan dat van gehakt vlees.

Voor met dergelijke moderne methoden geproduceerd separatorvlees gelden vereen-

voudigde voorschriften. Zo kan dergelijk separatorvlees onder bepaalde voorwaarden in

vleesbereidingen gebruikt worden. Strengere voorschriften gelden voor met intensievere

methoden bereid separatorvlees.

De lidstaten kunnen etiketteringsvoorschriften opleggen voor producten waarvoor

thans geen vrij verkeer op de interne markt bestaat, zodat de consumenten met kennis

van zaken een keuze kunnen maken.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve slechts ten dele aan

EP-amendement 107.
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O. Melk en zuivelproducten (Bijlage III, Sectie IX)

Het gemeenschappelijk standpunt behelst een vereenvoudiging van de voorschriften

voor warmtebehandelde melk.

Er is geen verwijzing naar commerciële normen voor warmtebehandelde melk (zoals

pasteurisatie). In plaats daarvan stelt de verordening gewoon de hygiënevoorschriften

vast die nodig zijn voor de bescherming van de volksgezondheid, waaronder specifieke

eisen voor warmtebehandeling ter aanvulling van de algemene voorschriften van de

verordening over levensmiddelenhygiëne.

Het gemeenschappelijk standpunt stelt tevens dat "rauwe melk" geen melk omvat die is

verhit tot boven 40 ºC of een behandeling met een gelijk resultaat heeft ondergaan. 1

P. Gelatine and collageen (Bijlage III, Secties XIV en XV)

Het gemeenschappelijk standpunt handhaaft de huidige eis om het vervoer van grond-

stoffen die bestemd zijn voor de productie van gelatine, vergezeld te laten gaan van een

begeleidend document. Dit is wenselijk voor de traceerbaarheid in een sector die zowel

levensmiddelenbedrijven omvat als ondernemingen die technische producten uit bij-

producten van dieren bereiden. Er zijn geen kwaliteitsvoorschriften voor gelatine opge-

nomen, omdat die niet op hun plaats zijn in een verordening over levensmiddelen-

hygiëne.

Het gemeenschappelijk standpunt bevat ook voorschriften over collageen die zijn

ontleend aan de voorschriften die bij Beschikking 2003/42/EG van de Commissie aan

Richtlijn 92/118/EEG zijn toegevoegd.

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van EP-

amendement 21.
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Q. Andere

Het gemeenschappelijk standpunt legt de Commissie de verplichting op om:

•  de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voorzover nodig te raadplegen; en

•  na vijf jaar over de toepassing van de verordening verslag uit te brengen. 1

De amendementen van het Parlement die de Commissie niet kon aanvaarden, zijn niet in

het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. 2

IV. CONCLUSIE

De Raad stelt met tevredenheid vast dat de Commissie zijn gemeenschappelijk standpunt

aanvaardt en dat de ontwerp-verordening een groot aantal amendementen weerspiegelt die het

Europees Parlement in eerste lezing heeft aangenomen. De Raad hoopt dat de verordening en

de rest van het hygiënepakket daardoor spoedig kunnen worden aangenomen.

______________________

                                                
1 Het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve ten dele aan EP amendement 13.
2 Amendementen 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101 en 116.
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1. De Commissie heeft in juli 2000 een pakket van vijf voorstellen aangaande levensmiddelen-

hygiëne aangenomen. Zij heeft vervolgens, in december 2001, het derde voorstel van het

pakket (officiële controles) ingetrokken en het in juli 2002 vervangen door een nieuw voorstel

ter zake.

Vier van deze voorstellen hebben artikel 152, lid 4, onder b), van het VEG als rechtsgrondslag

(het eerste voorstel heeft ook artikel 95 als rechtsgrondslag, en het laatste ook de artikelen 37

en 95) en zijn onderworpen aan de medebeslissingsprocedure 1.

2. Het Europees Parlement heeft in mei 2002 in eerste lezing advies uitgebracht over het eerste

en het tweede voorstel (doc. 8868/02 en doc. 8869/02), en in juni 2003 over het derde en het

vierde voorstel (doc. 9906/03 en doc. 9899/03).

Het Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht in maart 2001 (PB C 155 van

29.5.2001, blz. 39), en heeft een nieuw advies uitgebracht over het voorstel inzake de controle

in februari 2003 (PB C 95 van 23.4.2003, blz. 22).

Het Comité van de Regio's werd geraadpleegd; het heeft meegedeeld dat het geen advies over

deze voorstellen zou uitbrengen.

3. De Raad heeft een politiek akkoord bereikt met het oog op de vaststelling van gemeen-

schappelijke standpunten betreffende de besproken voorstellen tijdens zijn zittingen van

27 juni 2002 (eerste voorstel), 16 december 2002 (tweede voorstel) en 22 juli 2003 (derde en

vierde voorstel). De Raad heeft nota genomen van de verklaringen van de Commissie en van

een aantal delegaties.

De Raad is overeengekomen dat de vier gemeenschappelijke standpunten als A-punten op de

agenda zullen worden vastgesteld, na een laatste controle van de technische samenhang van

het pakket en nadat de teksten juridisch en taalkundige zijn bijgewerkt.

                                                
1 In december 2002 heeft de Raad afzonderlijk een vijfde voorstel aangenomen (als

Richtlijn 2002/99/EG) dat betrekking heeft op diergezondheidskwesties en waarop de
raadplegingsprocedure met het Parlement van toepassing was.
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4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou de Raad, na de controle en de

bijwerking, kunnen verzoeken om als A-punt op de agenda van een volgende zitting:

- de gemeenschappelijke standpunten vast te stellen in de versie van de documenten

10543/1/02 REV 1, 5420/1/03 REV 1, 11583/03 et 11584/03, en de begeleidende

motiveringen goed te keuren (doc. 10543/1/02 REV 1 ADD1, 5420/1/03 REV 1 ADD1,

11583/03 ADD1 en 11584/03 ADD1) ;

- te besluiten tot opneming in de Raadsnotulen van de verklaringen 1 die in het addendum

bij deze nota staan.

_______________

                                                
1 Het secretariaat-generaal zal de verklaringen aan het Europees Parlement toezenden.
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BIJLAGE

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN

I. VERKLARINGEN BETREFFENDE DE VERORDENING INZAKE SPECIFIEKE

HYGIËNEVOORSCHRIFTEN

Artikel 1 –Werkingssfeer

De Commissie is van oordeel dat, zoals het geval is bij de verordening inzake levensmiddelen-

hygiëne, de uitsluiting van de rechtstreekse levering door de producent van kleine hoeveelheden

primaire producten en vlees van pluimvee en lagomorfen aan de eindgebruiker of aan de plaatse-

lijke detailhandel, ook geldt voor de primaire productie die tot een dergelijke levering leidt.

Artikel 8 - Waarborgen in verband met salmonella

De Commissie zal geen maatregelen voorstellen die afbreuk doen aan het niveau van bescherming

dat wordt geboden door de garanties die Finland en Zweden bij hun toetreding zijn gegeven.

Artikel 11, punt 6 en bijlage III, sectie VII - Levende tweekleppige weekdieren

De Raad en de Commissie benadrukken het belang van geharmoniseerde methoden om na te gaan

of de maximumwaarden voor mariene biotoxines in levende tweekleppige weekdieren in acht

genomen worden. Zij nemen er nota van dat de aanneming van deze verordening de bestaande eisen

onverlet laat; die zullen van kracht blijven totdat er via de comitologie nieuwe eisen zijn vast-

gesteld.

Artikel 11, punt 9 - Histamine

De Commissie verklaart dat haar voorstellen inzake microbiologische criteria, die reeds in voor-

bereiding zijn, ook suggesties zullen bevatten voor maximumwaarden voor histamine in visserij-

producten.



12133/03 ADD 1 ass/NGS/mj 3
BIJLAGE DG B I    NL

Bijlage I - Definities

De delegatie van het UK is verheugd over de verklaring van de Commissie dat zij nieuwe weten-

schappelijke adviezen over gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees zal inwinnen.

De delegatie van het UK vreest dat de voor de toepassing van deze verordening gehanteerde

definitie van separatorvlees tot interpretatie- en handhavingsproblemen zal leiden. Mocht zulks het

geval zijn, dan verwacht de delegatie van het UK dat de Commissie via de comitologieprocedure tot

een oplossing komt.

Bijlage II, sectie III - Informatie over de voedselketen

De Commissie zal bij voorrang voorstellen doen inzake informatie over de voedselketen, zodat deze

via de comitologieprocedure kunnen worden aangenomen voordat de nieuwe hygiënewetgeving in

werking treedt. De voorstellen zullen richtsnoeren bevatten voor gestandaardiseerde verklaringen

die primaire producenten kunnen invullen en ondertekenen, in plaats van dat gebruik gemaakt wordt

van woordelijke afschriften van hun registers. De Commissie zal nagaan of het zinvol zou zijn om

ten behoeve van intracommunautaire handel in levende dieren een standaardmodel of -modellen

voor dergelijke verklaringen op te stellen.

Bijlage III, sectie I - Noodslachting

De Commissie verklaart dat, wanneer zij aan het Europees Parlement en de Raad verslag zal

uitbrengen over de met de toepassing van de verordening opgedane ervaring, zoals bepaald in

artikel 14, zij bijzondere aandacht zal besteden aan de noodslachtingen. Het verslag zal, zo nodig,

vergezeld gaan van voorstellen dienaangaande.
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Bijlage III, sectie IV – Vrij wild

De Commissie wil garanderen dat de verordening de beoogde grotere voedselveiligheid en

consumentenbescherming oplevert en zal derhalve de nieuwe voorschriften inzake de verantwoor-

delijkheden van opgeleide jagers evalueren. Meer in het bijzonder zal de Commissie aandacht

besteden aan de voorschriften die opgeleide jagers de mogelijkheid bieden om onder bepaalde

omstandigheden te beslissen dat sommige ingewanden niet met het wild naar de wildbewerkings-

inrichting hoeven te worden meegezonden voor een postmortemkeuring, en zij zal onderzoeken of

striktere controlevereisten nodig zijn naar gelang van de omvang van de jacht. Zij zal indien nodig

wijzigingen in deze voorschriften voorstellen.

Bijlage III, sectie V - Gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees

De Commissie zal zo spoedig mogelijk nieuwe wetenschappelijke adviezen over gehakt vlees,

vleesbereidingen en separatorvlees inwinnen en, zo nodig, wijzigingen in sectie V van bijlage III

via de comitologie voorstellen. Zij zal tevens nagaan of de etiketteringsvoorschriften gewijzigd

moeten worden in het licht van de definitie van separatorvlees die in het kader van de hygiëne-

wetgeving is aangenomen.

Bijlage III, sectie VII - Levende tweekleppige weekdieren

De verordening staat niet toe dat levende tweekleppige weekdieren opnieuw in water worden

ondergedompeld of met water worden besproeid, nadat ze voor verkoop in de kleinhandel verpakt

zijn. De Commissie zal echter voorstellen om via de comitologie enige flexibiliteit in te bouwen,

indien kan worden aangetoond dat wanneer die regel niet wordt nageleefd, er geen gevaar voor de

levensmiddelenhygiëne ontstaat.
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Bijlage III, sectie VIII – Visserijproducten

De Commissie verklaart dat, wanneer zij aan het Europees Parlement en de Raad verslag zal uit-

brengen over de met de toepassing van de verordening opgedane ervaring, zoals bepaald in artikel

14, zij bijzondere aandacht zal besteden aan de vrijstellingen van het voorschrift om bepaalde

visserijproducten in te vriezen, overeenkomstig bijlage III, sectie VIII, hoofdstuk III, deel D. Het

verslag zal, zo nodig, vergezeld gaan van voorstellen dienaangaande.

De Commissie zal de voorschriften betreffende de opslag en het vervoer van visserijproducten in

gekoeld water evalueren en indien nodig voorstellen hiervoor indienen.

Bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, punt 3, onder b) - Melk

De Commissie zal nagaan of er nieuw wetenschappelijk advies nodig is inzake kaas met een

rijpingstijd van ten minste twee maanden en inzake het gebruik van de fosfatasetest bij schapen- en

geitenmelk.

De delegatie van UK is er nog altijd niet van overtuigd dat er vanuit een oogpunt van de volks-

gezondheid goede wetenschappelijke gronden zijn voor het verbod op het gebruik van melk van

dragers van tuberculose of brucellose. De wetgeving heeft uitdrukkelijk tot doel de controles inzake

levensmiddelenhygiëne te moderniseren en alleen die controles te handhaven die de volksgezond-

heid ten goede komen. In dit geval elimineert de warmtebehandeling van melk de betrokken

organismen.
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Bijlage III, sectie X - Eieren en eiproducten

De Commissie zal de Raad een verslag (met, indien nodig, passende voorstellen) voorleggen waarin

de invoering wordt besproken van enige flexibiliteit betreffende de uiterste datum voor de levering

van eieren aan de consument en de mogelijkheid om deze datum aan de opslagtemperatuur te

koppelen. De Commissie zal zo nodig wetenschappelijk advies dienaangaande inwinnen. 1

De Commissie zal de analytische eisen voor eiproducten in bijlage III, sectie X, hoofdstuk II,

punt IV, opnieuw bezien en passende voorstellen doen.

                                                
1 Deze verklaring is korter dan in voorgaande documenten, omdat de Commissie thans aan de

Raad een verslag heeft voorgelegd met betrekking tot de consumptie, het wassen en het
merken van eieren (COM(2003) 479 def.).
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II. VERKLARINGEN BETREFFENDE DE VERORDENING INZAKE OFFICIËLE

CONTROLES

Artikel 3, lid 7

De Commissie zal onderzoeken hoe de nationale lijst van erkende inrichtingen op het internet

beschikbaar moet worden gesteld, en hoe dikwijls ze minimaal moet worden geactualiseerd, en

indien nodig voorstellen hiervoor indienen.

Artikel 5, lid 6

Zweden staat positief tegenover de voorgestelde uitbreiding van het werkterrein van het personeel

van de vestiging ten opzichte van de huidige situatie. Zweden betreurt het evenwel dat de

assistenten van de vestiging, wat hun takenpakket betreft, niet volledig worden gelijkgesteld met de

officiële assistenten, hoewel bepaald is dat beide categorieën over dezelfde opleiding en kwalifi-

caties moeten beschikken en onder het toezicht van een officieel dierenarts moeten werken. Zweden

is ingenomen met de mogelijkheid om de regels via de comitologie aan te passen en verwacht dat

de Commissie de regeling spoedig opnieuw zal bekijken met het oog op de eventuele uitbreiding

van de taken van de assistenten van de vestiging, zodat deze met de officiële assistenten kunnen

worden gelijkgesteld.

Artikel 15, lid 2

De Commissie bevestigt dat de fabrieks- en vriesvaartuigen altijd in de lijst zullen worden

opgenomen onder de naam van hun vlaggenstaat, ook wanneer een andere staat de inspecties over-

eenkomstig artikel 15, lid 2, onder b), van het betrokken vaartuig uitvoert.

Artikel 17, lid 6

De Commissie verklaart dat telkens wanneer zij overeenkomstig artikel 17, lid 6, de lidstaten raad-

pleegt in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, zij dat

onverwijld zal doen.
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Artikel 21 - Toetsingen

De Commissie verklaart dat wanneer zij overeenkomstig artikel 21 aan het Europees Parlement en

de Raad rapporteert om de ervaring die is opgedaan met de uitvoering van de verordening te over-

zien, zij met name zal bespreken of:

a) een uiteenlopende nationale aanpak wat betreft het aantal personeelsleden problemen creëert

inzake voedselveiligheid,

b) het zinvol zou zijn om de minimale opleidingseisen voor officiële assistenten te verhogen,

c) het dienstig zou zijn om de werkingssfeer van de voorschriften die het slachten van gekweekt

wild op de productieplaats mogelijk maken, te verruimen.

Waar passend zal zij dat rapport vergezeld laten gaan van passende voorstellen.

Bijlage I, sectie III, hoofdstuk IV, deel B

De Commissie zal nagaan of het haalbaar en wenselijk zou zijn om bijlage I, sectie III, hoofd-

stuk IV, deel B, punt 8, uit te breiden tot gevallen waarin officiële assistenten andere

bemonsterings- en analysetaken verrichten, en zal indien nodig voorstellen hiervoor indienen.

Bijlage I, sectie IV, hoofdstuk IX, deel A

De Commissie zal wetenschappelijk advies inwinnen over de mogelijkheid regio's officieel

cysticercose-vrij te verklaren en, in voorkomend geval, voorstellen om via de comitologieprocedure

wijzigingen in bijlage I aan te nemen.

Aanrekenen van de kosten van de officiële controles

De Raad en de Commissie bevestigen dat de verordening onverlet laat dat de lidstaten overeen-

komstig de richtlijn inzake de veterinaire retributies, de kosten van de officiële controles kunnen

verhalen op de exploitanten van levensmiddelenbedrijven, zulks in afwachting van de aanneming

van de verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen.
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Dierwelzijn

Zweden vindt het essentieel dat alle dieren die aankomen om te worden geslacht door een officieel

dierenarts worden gekeurd om na te gaan of zij tijdens het vervoer niet slecht zijn behandeld.

Voorts vindt Zweden dat een officieel dierenarts tijdens het slachten aanwezig moet zijn, onder

meer om toe te zien op het dierenwelzijn bij de verdoving en het uitbloeden. De aanwezigheid van

een officieel dierenarts is zeker belangrijk om het vertrouwen van de consumenten in de correcte

behandeling van de dieren bij de productie van vlees en vleesproducten te handhaven. Zweden is

van mening dat uitzonderingen alleen mogen worden toegestaan voor op nabij gelegen kleine

slachterijen.

Verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen

De Raad en de Commissie zijn het erover eens dat na de aanneming van de verordening inzake

officiële controles van diervoeders en levensmiddelen de overeenkomstige bepalingen van de

verordening houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële

controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moeten

worden geschrapt om overlappingen te voorkomen, voorzover de algemene voorschriften hetzelfde

hoge niveau van bescherming van de volksgezondheid bieden. Dit kan met name het geval zijn voor

bepalingen:

- inzake de goedkeuring van inrichtingen, met inbegrip van voorwaardelijke goedkeuring;

- betreffende nationale handhavingsmaatregelen;

- inzake het bepalen van de garanties die de bevoegde autoriteiten in derde landen moeten

verstrekken om levensmiddelen naar de Gemeenschap te kunnen exporteren; en

- die inhouden dat bij officiële controles wordt nagegaan of voldaan is aan de microbiologische

criteria voor levensmiddelen en levensmiddelenproductie.

Tevens zijn de Raad en de Commissie het erover eens dat de datum voor de toepassing van de

verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen zo dicht mogelijk bij die

van de verordening houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de

officiële controles van producten van dierlijke oorsprong moet liggen.
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III. ALGEMENE VERKLARINGEN

Handhavingsbepalingen

Met het oog op de transparantie zal de Commissie overwegen een mededeling op te stellen met voor

elke sector lijsten van de bestaande handhavingsbepalingen die zullen blijven gelden wanneer de

nieuwe hygiënevoorschriften van kracht worden. Zij zal tevens haar gedachten laten gaan over een

voorstel om die bepalingen indien nodig in te trekken of te wijzigen.

De Commissie bevestigt dat zij beoogt tijdig nieuwe voorschriften inzake trichinae ter vervanging

van die in Richtlijn 77/96/EEG voor te stellen, zodat deze voorschriften kunnen worden aan-

genomen voordat de nieuwe hygiënewetgeving van kracht wordt.

Visserijproducten

De Commissie zal nagaan of het mogelijk is een lijst op te stellen van parameters voor

behandelingen van visserijproducten, uitgezonderd bevriezen tot een interne temperatuur van

-20 °C gedurende 24 uur of verhitten tot 60 °C, die worden erkend als voldoende om larven van

nematoden te doden, alsook criteria om te controleren of dit doel met de toegepaste behandelingen

bereikt wordt. Zij zal indien nodig voorstellen hiervoor indienen.

Contaminanten

De Raad verzoekt de Commissie te overwegen of er behoefte is aan geharmoniseerde voorschriften

voor officiële controles of toezicht op de aanwezigheid van milieucontaminanten in levens-

middelen, en aan maatregelen indien niet wordt voldaan aan de communautaire vereisten, en, indien

nodig, voorstellen hiervoor in te dienen.

_______________
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2000/0178 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

betreffende het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne

1. ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de
Raad
(document COM(2000)438 def. – 2000/0178 (COD)):

14 juli 2000.

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 28 maart 2001.

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 15 mei 2002.

Toezending van het gewijzigd voorstel: 28 januari 2003.

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 27 oktober 2003
(met eenparigheid
van stemmen).

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Dit is het eerste van een pakket van vijf voorstellen om de bestaande communautaire
regelgeving inzake levensmiddelenhygiëne te consolideren en bij te werken.

Doel is met name de communautaire regelgeving inzake levensmiddelenhygiëne in
het algemeen te herschikken. Dit zijn de belangrijkste aspecten van het voorstel:

– Het geldt van bij de boer tot op het bord;

– De verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid berust in eerste instantie bij
de exploitanten van een levensmiddelenbedrijf;

– Het HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
wordt voorgesteld als een instrument dat de exploitanten van een
levensmiddelenbedrijf moeten gebruiken om de microbiologische en
chemische gevaren die aan voedsel zijn verbonden, te bestrijden en zodoende
de voedselveiligheid te bevorderen;
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– Het opstellen van gidsen voor goede praktijken door de
levensmiddelensectoren om de exploitanten van een levensmiddelenbedrijf
richtsnoeren te verstrekken op het gebied van de voedselveiligheid en de
toepassing van HACCP;

– Flexibiliteit voor levensmiddelenbedrijven in afgelegen gebieden, voor
traditionele levensmiddelenproductie en voor de toepassing van HACCP in
kleine bedrijven;

– De registratie van alle levensmiddelenbedrijven bij de bevoegde autoriteit;

– Technische aspecten (voorzieningen, apparatuur enz.) die de
levensmiddelenbedrijven moeten respecteren.

3. OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerking

Tijdens de plenaire vergadering van 14 mei 2002 liet de Commissie weten dat zij met
de meeste amendementen geheel of gedeeltelijk kon instemmen, onder voorbehoud
van redactionele wijzigingen, maar niet met de amendementen 5, 8, 13, 14, 28-30,
35, 37-39, 47, 48, 53, 55, 58, 59, 67, 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 en
108.

De Raad heeft een belangrijke inspanning geleverd om in dit technisch ingewikkelde
dossier tegemoet te komen aan de wensen van het Europees Parlement. Hoewel de
Raad de amendementen niet altijd in hetzelfde redactionele formaat heeft kunnen
aanbrengen als in het advies van het Parlement, blijkt rekening te zijn gehouden met
de doelstellingen van het Parlement. De amendementen die de Commissie heeft
aanvaard, zijn grotendeels in aanmerking genomen. De Raad heeft ook de
doelstellingen van een aantal amendementen die de Commissie niet heeft aanvaardt,
in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen.

3.2. Verband met Verordening (EG) nr. 178/2002 (algemene
levensmiddelenwetgeving)

De amendementen 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56,
57 en 61 hebben tot doel het voorstel in overeenstemming te brengen met de
algemene levensmiddelenwetgeving.

De doelstelling van deze amendementen is in het gemeenschappelijk voorstel in
aanmerking genomen.

3.3. Toepassingsgebied

Artikel 1, lid 2, onder c), van het gemeenschappelijk standpunt stemt overeen met
amendement 103, dat tot doel heeft, duidelijk maken dat het voorstel niet van
toepassing is op de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden primaire
producten aan de eindverbruiker of de plaatselijke detailhandel.
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3.4. Definities

In amendement 26 wordt verduidelijkt dat levensmiddelen van dierlijke oorsprong
ook bloed omvatten. De Raad was van mening dat deze definitie onder het voorstel
COD 2000/179 valt en heeft deze daarom, rekening houdend met amendement 26,
naar punt 8.1 van bijlage I van het voorstel verplaatst.

3.5. Comitologie

De amendementen 28 en 29 zouden de Commissie het recht ontzeggen om de
comitéprocedure te gebruiken om nieuwe technische bijlagen aan de verordening toe
te voegen. De Commissie heeft deze amendementen verworpen, maar de Raad heeft
ze aanvaard.

Overeenkomstig de amendementen 30, 58 en 59 zou de Commissie de
comitéprocedure niet mogen gebruiken om afwijkingen toe te staan of wijzigingen in
de bijlagen aan te brengen. De Commissie heeft deze amendementen verworpen. De
Raad heeft de Commissie daarin gevolgd. Overeenkomstig artikel 13 van het
gemeenschappelijk standpunt mogen bijgevolg onder welomschreven
omstandigheden afwijkingen worden toegestaan of wijzigingen worden aangebracht
volgens de comitéprocedure.

3.6. Microbiologische en andere criteria of normen

Amendement 106 herschrijft het voorstel van de Commissie wat de vaststelling van
microbiologische criteria, criteria voor temperatuurbeheersing, doelstellingen inzake
voedselveiligheid en prestatienormen betreft. De doelstelling van dit amendement
wordt verwezenlijkt door artikel 4, leden 3 en 4, van het gemeenschappelijk
standpunt.

3.7. Flexibiliteit

Het voorstel voert flexibiliteit in voor traditionele levensmiddelenproductie en
levensmiddelenbedrijven in afgelegen gebieden. De amendementen 31 en 32 hebben
tot doel, beter te omschrijven in welke gevallen en op welke wijze de flexibiliteit van
toepassing is. De doelstellingen van deze amendementen worden verwezenlijkt door
artikel 13, leden 3 tot en met 7, van het gemeenschappelijk standpunt.

3.8. Hazard analysis and critical control points-systeem (HACCP-systeem)

Met betrekking tot de toepassing van HACCP op het landbouwbedrijf

In amendement 7 wordt vastgesteld dat de toepassing van de HACCP-beginselen op
landbouwbedrijven nog niet haalbaar is, maar dat het gebruik ervan moet worden
gestimuleerd. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door overweging 14 van het
gemeenschappelijk standpunt en de mogelijkheid om gidsen voor goede praktijken te
gebruiken (artikel 7).

De amendementen 8, 9 (eerste deel), 35, 37, 38 en 67 hebben tot doel het HACCP-
systeem op het niveau van de primaire productie in te voeren. Deze zijn noch door de
Commissie, noch door de Raad aanvaard.
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De Raad heeft wel een wijziging aangebracht waardoor de Commissie binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van de verordening een verslag moet indienen waarin zij
nagaat of het wenselijk en uitvoerbaar is om de verplichte toepassing van HACCP uit
te breiden tot exploitanten van levensmiddelenbedrijven die zich bezighouden met
primaire productie.

Met betrekking tot de flexibiliteit van de HACCP-procedures

Eén amendement voert flexibiliteit in voor de toepassing van HACCP (36 – eerste
deel). De Commissie heeft daarmee ingestemd. Hoewel de formulering verschilt,
wordt aan de wensen van het Parlement tegemoet gekomen in artikel 5, leden 4 en 5,
van het gemeenschappelijk standpunt.

3.9. Gidsen voor goede praktijken

De doelstelling van de amendementen 40 tot en met 45, namelijk te verduidelijken
dat gidsen voor goede praktijken een vrijwillig instrument zijn, wordt verwezenlijkt
door artikel 7, tweede alinea, van het gemeenschappelijk standpunt.

De doelstelling van amendement 44, namelijk de status te behouden van de gidsen
die onder vorige regels zijn ontwikkeld, wordt verwezenlijkt door artikel 8, lid 5.

Het idee dat de gidsen door de verschillende sectoren van de levensmiddelenbranche
en in overleg met andere belanghebbende partijen moeten worden opgesteld
(amendementen 42, 43 en 46), wordt overgenomen in de artikelen 8 en 9.

3.10. Registratie van levensmiddelenbedrijven

De amendementen 49 en 52 voorzien in procedures die de bevoegde autoriteit moet
volgen bij de registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven. De Raad heeft
deze amendementen niet volledig in aanmerking genomen, met als argument dat
deze procedures tot de bevoegde autoriteiten gericht zijn en bijgevolg niet op hun
plaats zijn in de verordening inzake levensmiddelenhygiëne (die tot exploitanten van
levensmiddelenbedrijven gericht is). De Commissie vindt dit een geldig argument en
heeft daarom registratie- en erkenningsprocedures met de door het Europees
Parlement gevraagde flexibiliteit opgenomen in artikel 31 van haar voorstel voor een
verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen
[COM(2003)52].

De overige amendementen (50 en 51) betreffende de registratie en erkenning van
levensmiddelenbedrijven zijn door de Raad in aanmerking genomen (artikel 6, lid 3).

3.11. Verslag over de uitvoering

In het voorstel wordt bepaald dat de Commissie binnen zeven jaar na de
inwerkingtreding van de verordening bij het Europees Parlement en de Raad verslag
uitbrengt over de bij de toepassing van de verordening opgedane ervaring.

Amendement 62 verkort die periode van 7 tot 5 jaar. De Raad heeft dit amendement
gevolgd (artikel 16).
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3.12. Datum van inwerkingtreding

Amendement nr. 63 bepaalt dat de verordening "een jaar na de inwerkingtreding"
van toepassing wordt. De overige voorstellen in het pakket zijn in dezelfde zin
geamendeerd om ervoor te zorgen dat de toepassingsdatum voor de vier voorstellen
in kwestie dezelfde is.

Met betrekking tot dit voorstel wilde de Raad er vooral voor zorgen dat alle
voorstellen in het pakket vanaf dezelfde datum van toepassing zijn en dat de lidstaten
voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De Raad heeft
daarom besloten dat de maatregelen voor alle voorstellen in het pakket 18 maanden
na de inwerkingtreding en ten vroegste op 1 januari 2006 van toepassing moeten zijn.
Dit standpunt wordt weergegeven in artikel 18 van het gemeenschappelijk standpunt.

Hoewel de toepassingsdatum in het gemeenschappelijk standpunt niet dezelfde is als
in amendement 63 van het Europees Parlement, zijn de doelstellingen van de Raad
niet strijdig met de doelstellingen die het Europees Parlement nastreeft met zijn
amendementen ter zake in de verschillende voorstellen van het pakket.

3.13. Technische wijzigingen

De technische wijzigingen die de Commissie hetzij gedeeltelijk, hetzij onder
voorbehoud van redactionele wijzigingen heeft aanvaard, zijn grotendeels in
aanmerking genomen (amendementen 2, 4, 6, 9, 10, 25, 41, 60, 65, 66, 68, 70, 72,
73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 99, 100 en 102). De
inhoud van bijlage II, hoofdstuk X (onmiddellijke verpakking en verpakking), is in
het gemeenschappelijk standpunt wel vereenvoudigd. De amendementen 99 en 100
zijn dus niet volledig overgenomen.

4. CONCLUSIE

In het gemeenschappelijk standpunt zijn de amendementen van het Europees
Parlement die door de Commissie zijn aanvaard, grotendeels overgenomen.

Bovendien zijn in het gemeenschappelijk standpunt ideeën van het Europees
Parlement overgenomen die de Commissie niet heeft aanvaard. Met name moet de
Commissie een verslag opstellen over de mogelijke toepassing van het HACCP-
systeem op het niveau van de primaire productie en wordt de mogelijkheid geschrapt
om nieuwe bijlagen aan de verordening toe te voegen via de comitéprocedure. De
Commissie stemt bij wijze van compromis in met deze wijzigingen in haar
oorspronkelijke voorstel.
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2000/0179 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

betreffende het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van

specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

1. ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de
Raad
(document COM(2000)438 def. – 2000/0179 (COD)):

14 juli 2000.

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 28 maart 2001.

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 15 mei 2002.

Indiening van het gewijzigd voorstel: 28 januari 2003.

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 27 oktober 2003
(met eenparigheid
van stemmen).

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Dit is het tweede van een pakket van vijf voorstellen om de bestaande
communautaire regelgeving inzake levensmiddelenhygiëne te consolideren en bij te
werken.

Doel is met name de communautaire regelgeving inzake levensmiddelen van
dierlijke oorsprong te herschikken. Het voorstel omvat regels voor vlees en
vleesproducten, visserijproducten, tweekleppige weekdieren, melk en
melkproducten, eieren en eiproducten en voor menselijke consumptie bestemde
bijproducten daarvan.

Hoofddoel is de bestaande regelgeving te vereenvoudigen.
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3. OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerking

Tijdens de plenaire vergadering van 15 mei 2002 liet de Commissie weten dat zij met
de meeste amendementen geheel of gedeeltelijk kon instemmen, onder voorbehoud
van redactionele wijzigingen, maar niet met de amendementen 8, 17, 33, 38, 44, 55,
58, 65, 69, 101, 116 en 132.

De Raad heeft een belangrijke inspanning geleverd om in dit technisch ingewikkelde
dossier tegemoet te komen aan de wensen van het Europees Parlement. Hoewel de
Raad de amendementen niet altijd in hetzelfde redactionele formaat heeft kunnen
aanbrengen als in het advies van het Parlement, blijkt rekening te zijn gehouden met
de doelstellingen van het Parlement. De amendementen die de Commissie heeft
aanvaard, zijn grotendeels in aanmerking genomen.

3.2. Verband met Verordening (EG) nr. 178/2002 (algemene
levensmiddelenwetgeving)

De amendementen 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 en 128 hebben tot doel het
voorstel in overeenstemming te brengen met Verordening (EG) nr. 178/2002.

De doelstelling van deze amendementen is in de desbetreffende delen van het
gemeenschappelijk voorstel in aanmerking genomen.

3.3. Verplaatsing van voorschriften van de bijlagen naar de artikelen

Een aantal amendementen heeft tot doel basisvoorschriften van de
levensmiddelenwetgeving in de artikelen op te nemen in plaats van in de bijlagen.

De doelstellingen van deze amendementen zijn als volgt in het gemeenschappelijk
standpunt in aanmerking genomen (respectievelijk in de artikelen 1, 4, 8 en 3):

� Amendement 5 betreffende de werkingssfeer van het voorstel is overgenomen
in artikel 1 van het gemeenschappelijk standpunt;

� Amendement 11 betreffende de algemene verplichtingen van exploitanten van
levensmiddelenbedrijven is overgenomen in artikel 3 van het
gemeenschappelijk standpunt;

� Amendement 10 betreffende garanties inzake salmonella is overgenomen in
artikel 8 van het gemeenschappelijk standpunt;

� De amendementen 7, 57, 77, 98, 110 en 125 betreffende de erkenning van
levensmiddelenbedrijven zijn overgenomen in artikel 4 van het
gemeenschappelijk standpunt;
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� Amendement 6 (laatste deel) houdt in dat de definities in bijlage I niet volgens
de comitéprocedure kunnen worden gewijzigd. De doelstelling van dit
amendement wordt verwezenlijkt door artikel 10, lid 1, van het
gemeenschappelijk standpunt, dat uitsluit dat bijlage I volgens de
comitéprocedure wordt gewijzigd.

3.4. Gezondheidsmerken

Overeenkomstig de amendementen 8 en 58 (die de Commissie niet heeft aanvaard)
zou op alle soorten vlees een keurmerk moeten worden aangebracht. In het
gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad geen gezondheidsmerk aanvaard voor
alle soorten vlees, maar alleen voor rood vlees waarvoor bij de vleesinspectie een
speciale rol is weggelegd voor de officiële dierenarts. Op alle andere soorten vlees en
alle overige producten van dierlijke oorsprong moet in plaats daarvan, onder de
verantwoordelijkheid van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf, een
identificatiemerk worden aangebracht.

Deze situatie wordt weergegeven in artikel 5 van het gemeenschappelijk standpunt.

3.5. Flexibiliteit

Amendement 9 biedt mogelijkheden om flexibiliteit toe te staan voor traditionele
productiemethoden en afgelegen gebieden.

De doelstelling van amendement 9 is terug te vinden in artikel 11, leden 3 tot en met
7, van het gemeenschappelijk standpunt.

3.6. Datum van inwerkingtreding

Amendement nr. 15 bepaalt dat de verordening "een jaar na de inwerkingtreding"
van toepassing wordt. De overige voorstellen in het pakket zijn in dezelfde zin
geamendeerd om ervoor te zorgen dat de toepassingsdatum voor de vier voorstellen
in kwestie dezelfde is.

Met betrekking tot dit voorstel wilde de Raad er vooral voor zorgen dat alle
voorstellen in het pakket vanaf dezelfde datum van toepassing zijn en dat de lidstaten
voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De Raad heeft
daarom besloten dat de maatregelen voor alle voorstellen in het pakket 18 maanden
na de inwerkingtreding en ten vroegste op 1 januari 2006 van toepassing moeten zijn.
Dit standpunt wordt weergegeven in artikel 18 van het gemeenschappelijk standpunt.

Hoewel de toepassingsdatum in het gemeenschappelijk standpunt niet dezelfde is als
in amendement 15 van het Europees Parlement, zijn de doelstellingen van de Raad
niet strijdig met de doelstellingen die het Europees Parlement nastreeft met zijn
amendementen ter zake in de verschillende voorstellen van het pakket.

3.7. Herzieningsclausule

Het voorstel bevat geen herzieningsclausule. Amendement 13 (laatste deel) heeft tot
doel een dergelijke clausule in te voeren (herziening van de bijlagen als geheel ten
minste om de vijf jaar!). De Commissie heeft dit amendement verworpen.
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In artikel 14 van het gemeenschappelijk standpunt wordt het Europees Parlement
gedeeltelijk gevolgd.

3.8. Vlees van wild

De amendementen van het Europees Parlement hebben tot doel:

– de werkingssfeer beter te omschrijven (door directe levering uit de
werkingssfeer te halen, hoewel daarvoor in amendement 132 - dat de
Commissie heeft verworpen - opnieuw hygiënevoorschriften worden
ingevoerd);

– rekening te houden met jachttradities in de verschillende lidstaten.

Daartoe zijn 18 amendementen ingediend (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97 en 98).

In het gemeenschappelijk standpunt vallen directe leveringen overeenkomstig artikel
1, lid 3, onder e), buiten de werkingssfeer, waardoor amendement 82 wordt
verwezenlijkt.

Voorts was de Raad van mening dat amendement 97, dat wildbewerkingsinrichtingen
voor private consumptie buiten de werkingssfeer houdt, al door amendement 82
wordt verwezenlijkt.

De Raad was ook van mening dat het onderwerp van amendement 88 (de
aansprakelijkheid van jagers) binnen het algemene bestek van Verordening (EG) nr.
178/2002 valt.

De overige amendementen zijn in het gemeenschappelijk standpunt niet systematisch
in aanmerking genomen, maar de doelstellingen van het Europees Parlement worden
globaal gezien verwezenlijkt.

3.9. Levende tweekleppige weekdieren

De Raad is van mening dat de amendementen 20 en 115 betreffende het gebruik van
schoon zeewater bij de productie van levende tweekleppige weekdieren binnen het
algemene bestek van het gemeenschappelijk standpunt over het eerste voorstel in het
pakket [2000/178 (COD) inzake levensmiddelenhygiëne], en met name artikel 2, lid
1, onder g), vallen.

3.10. Verplaatsing van kwesties naar voorstel 2000/180 (COD) ("hygiëne 3")

In het gemeenschappelijk standpunt zijn de kwesties waarvoor de bevoegde autoriteit
verantwoordelijk is, verplaatst naar het derde voorstel in het pakket [2002/141
(COD) houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de
officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke
oorsprong]. Het betreft met name:
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� de procedures voor de invoer van levensmiddelen (bijlage III van het tweede
voorstel in het pakket). In het gemeenschappelijk standpunt over het tweede
voorstel worden in plaats daarvan de verplichtingen van exploitanten van
levensmiddelenbedrijven met betrekking tot de invoer van levensmiddelen
vastgesteld (artikel 6). De invoerprocedures zijn nu opgenomen in de artikelen
10 tot en met 15 van het gemeenschappelijk standpunt over het derde voorstel
in het pakket. Dit betreft amendement 12;

� Gezondheidsmerken: deze zijn nu opgenomen in bijlage I, sectie I, hoofdstuk
III, van het derde voorstel in het pakket. Dit betreft amendement 28.

Dit is een logisch gevolg van de opvatting van het witboek over voedselveiligheid
dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen de verplichtingen van de bevoegde
autoriteiten en die van exploitanten van levensmiddelenbedrijven.

3.11. Overige technische en redactionele wijzigingen

De overige amendementen die de Commissie heeft aanvaard, hebben tot doel het
voorstel uit technisch of redactioneel oogpunt te verbeteren. Over het
gemeenschappelijk standpunt over deze amendementen kunnen de volgende
opmerkingen worden gemaakt:

Met betrekking tot het slachten van rendieren (amendement 41) is de Raad van
mening dat alle slachthuizen, met inbegrip van mobiele slachthuizen, die aan de
criteria van de verordening voldoen, geschikt zijn voor het slachten van rendieren.
Een speciale bepaling voor rendieren is daarom niet nodig.

Met betrekking tot amendement 107 wordt het gebruik van grondstoffen van
herkauwers voor de productie van separatorvlees in het gemeenschappelijk standpunt
niet uitdrukkelijk verboden. De Raad stelt dat het niet nodig is het verbod op het
gebruik van dit materiaal uit hoofde van Verordening (EG) nr. 999/2001 te herhalen.

4. CONCLUSIE

Het gemeenschappelijk standpunt is in het algemeen genomen verenigbaar met de
amendementen van het Europees Parlement. Derhalve kan de Commissie het
gemeenschappelijk standpunt aanvaarden.

5. VERKLARINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Artikel 1 – Werkingssfeer

De Commissie is van oordeel dat, zoals het geval is bij de verordening inzake
levensmiddelenhygiëne, de uitsluiting van de rechtstreekse levering door de
producent van kleine hoeveelheden primaire producten en vlees van pluimvee en
lagomorfen aan de eindgebruiker of aan de plaatselijke detailhandel, ook geldt voor
de primaire productie die tot een dergelijke levering leidt.
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Artikel 8 – Waarborgen in verband met salmonella

De Commissie zal geen maatregelen voorstellen die afbreuk doen aan het niveau van
bescherming dat wordt geboden door de garanties die Finland en Zweden bij hun
toetreding zijn gegeven.

Artikel 11, punt 6 en bijlage III, sectie VII – Levende tweekleppige weekdieren

De Raad en de Commissie benadrukken het belang van geharmoniseerde methoden
om na te gaan of de maximumwaarden voor mariene biotoxines in levende
tweekleppige weekdieren in acht genomen worden. Zij nemen er nota van dat de
aanneming van deze verordening de bestaande eisen onverlet laat; die zullen van
kracht blijven totdat er via de comitologie nieuwe eisen zijn vastgesteld.

Artikel 11, punt 9 – Histamine

De Commissie verklaart dat haar voorstellen inzake microbiologische criteria, die
reeds in voorbereiding zijn, ook suggesties zullen bevatten voor maximumwaarden
voor histamine in visserijproducten.

Bijlage I – Definities

De delegatie van het UK is verheugd over de verklaring van de Commissie dat zij
nieuwe wetenschappelijke adviezen over gehakt vlees, vleesbereidingen en
separatorvlees zal inwinnen.
De delegatie van het UK vreest dat de voor de toepassing van deze verordening
gehanteerde definitie van separatorvlees tot interpretatie- en handhavingsproblemen
zal leiden. Mocht zulks het geval zijn, dan verwacht de delegatie van het UK dat de
Commissie via de comitologieprocedure tot een oplossing komt.

Bijlage II, sectie III – Informatie over de voedselketen

De Commissie zal bij voorrang voorstellen doen inzake informatie over de
voedselketen, zodat deze via de comitologieprocedure kunnen worden aangenomen
voordat de nieuwe hygiënewetgeving in werking treedt. De voorstellen zullen
richtsnoeren bevatten voor gestandaardiseerde verklaringen die primaire producenten
kunnen invullen en ondertekenen, in plaats van dat gebruik gemaakt wordt van
woordelijke afschriften van hun registers. De Commissie zal nagaan of het zinvol
zou zijn om ten behoeve van intracommunautaire handel in levende dieren een
standaardmodel of -modellen voor dergelijke verklaringen op te stellen.

Bijlage III, sectie I – Noodslachting

De Commissie verklaart dat, wanneer zij aan het Europees Parlement en de Raad
verslag zal uitbrengen over de met de toepassing van de verordening opgedane
ervaring, zoals bepaald in artikel 14, zij bijzondere aandacht zal besteden aan de
noodslachtingen. Het verslag zal, zo nodig, vergezeld gaan van voorstellen
dienaangaande.
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Bijlage III, sectie IV – Vrij wild

De Commissie wil garanderen dat de verordening de beoogde grotere
voedselveiligheid en consumentenbescherming oplevert en zal derhalve de nieuwe
voorschriften inzake de verantwoordelijkheden van opgeleide jagers evalueren. Meer
in het bijzonder zal de Commissie aandacht besteden aan de voorschriften die
opgeleide jagers de mogelijkheid bieden om onder bepaalde omstandigheden te
beslissen dat sommige ingewanden niet met het wild naar de
wildbewerkingsinrichting hoeven te worden meegezonden voor een
postmortemkeuring, en zij zal onderzoeken of striktere controlevereisten nodig zijn
naar gelang van de omvang van de jacht. Zij zal indien nodig wijzigingen in deze
voorschriften voorstellen.

Bijlage III, sectie V – Gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees

De Commissie zal zo spoedig mogelijk nieuwe wetenschappelijke adviezen over
gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees inwinnen en, zo nodig, wijzigingen
in sectie V van bijlage III via de comitologie voorstellen. Zij zal tevens nagaan of de
etiketteringsvoorschriften gewijzigd moeten worden in het licht van de definitie van
separatorvlees die in het kader van de hygiënewetgeving is aangenomen.

Bijlage III, sectie VII – Levende tweekleppige weekdieren

De verordening staat niet toe dat levende tweekleppige weekdieren opnieuw in water
worden ondergedompeld of met water worden besproeid, nadat ze voor verkoop in
de kleinhandel verpakt zijn. De Commissie zal echter voorstellen om via de
comitologie enige flexibiliteit in te bouwen, indien kan worden aangetoond dat
wanneer die regel niet wordt nageleefd, er geen gevaar voor de
levensmiddelenhygiëne ontstaat.

Bijlage III, sectie VIII – Visserijproducten

De Commissie verklaart dat, wanneer zij aan het Europees Parlement en de Raad
verslag zal uitbrengen over de met de toepassing van de verordening opgedane
ervaring, zoals bepaald in artikel 14, zij bijzondere aandacht zal besteden aan de
vrijstellingen van het voorschrift om bepaalde visserijproducten in te vriezen,
overeenkomstig bijlage III, sectie VIII, hoofdstuk III, deel D.
Het verslag zal, zo nodig, vergezeld gaan van voorstellen dienaangaande.

De Commissie zal de voorschriften betreffende de opslag en het vervoer van
visserijproducten in gekoeld water evalueren en indien nodig voorstellen hiervoor
indienen.

Bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, punt 3, onder b) – Melk

De Commissie zal nagaan of er nieuw wetenschappelijk advies nodig is inzake kaas
met een rijpingstijd van ten minste twee maanden en inzake het gebruik van de
fosfatasetest bij schapen- en geitenmelk.



14  

De delegatie van UK is er nog altijd niet van overtuigd dat er vanuit een oogpunt van
de volksgezondheid goede wetenschappelijke gronden zijn voor het verbod op het
gebruik van melk van dragers van tuberculose of brucellose. De wetgeving heeft
uitdrukkelijk tot doel de controles inzake levensmiddelenhygiëne te moderniseren en
alleen die controles te handhaven die de volksgezondheid ten goede komen. In dit
geval elimineert de warmtebehandeling van melk de betrokken organismen.

Bijlage III, sectie X – Eieren en eiproducten

De Commissie zal de Raad een verslag (met, indien nodig, passende voorstellen)
voorleggen waarin de invoering wordt besproken van enige flexibiliteit betreffende
de uiterste datum voor de levering van eieren aan de consument en de mogelijkheid
om deze datum aan de opslagtemperatuur te koppelen. Zij zal zo nodig
wetenschappelijk advies dienaangaande inwinnen.

De Commissie zal de analytische eisen voor eiproducten in bijlage III, sectie X,
hoofdstuk II, punt IV, opnieuw bezien en passende voorstellen doen.
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2002/0141 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van
specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor

menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

1. PROCEDUREVERLOOP

Indiening van het voorstel bij het EP en de Raad
[document COM(2002)377 def. – 2002/0141(COD)]:

11 juli 2002.

Advies van het Economisch en Sociaal Comité 26 februari 2003.

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 5 juni 2003.

Indiening van het gewijzigde voorstel: 22 oktober 2003

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 27 oktober 2003
(unaniem)

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Derde voorstel van een pakket van vijf voorstellen ter consolidering en actualisering
van de huidige communautaire voorschriften inzake levensmiddelenhygiëne.

De belangrijkste doelstelling van het voorstel bestaat erin de huidige voorschriften
inzake officiële controles op de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong
in grotere mate op wetenschappelijke gegevens en risico's te baseren en de
belangrijkste beginselen van de levensmiddelenwetgeving te introduceren (het
beginsel "van boer tot bord", de omschrijving van de verplichtingen van de bevoegde
autoriteiten). Het voorstel heeft betrekking op de volgende producten: vlees,
visserijproducten, tweekleppige weekdieren en melk.
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3. OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerkingen

Tijdens de plenaire vergadering van 5 juni 2003 heeft de Commissie te kennen
gegeven dat:

– ze de volgende amendementen volledig of gedeeltelijk kan aanvaarden mits
redactionele wijzigingen worden aangebracht: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66, 85, 96, 104,
110, 116, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 141.

– ze de volgende amendementen niet kan aanvaarden: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21
(punt 6), 25, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (gedeeltelijk), 88
(gedeeltelijk), 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118,
119, 122 (gedeeltelijk), 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140,
143.

– ze alle overige amendementen kan aanvaarden.

De Raad heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om aan de wensen van het
Europees Parlement in dit technisch complexe dossier tegemoet te komen. De Raad
heeft de amendementen niet altijd in dezelfde bewoordingen kunnen formuleren als
in het advies van het Parlement. Toch is niet aan de doelstellingen van het Parlement
geraakt. Er is grotendeels rekening gehouden met de door de Commissie aanvaarde
amendementen.

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omvat ook een aantal bepalingen die
overeenkomen met de doelstelling van aanvankelijk door de Commissie verworpen
amendementen. De Commissie aanvaardt deze bepalingen omdat de formulering
ervan met de bezwaren van de Commissie rekening houdt.

3.2. Het verband met Verordening (EG) nr. 178/2002 (algemene
levensmiddelenwetgeving)

De Commissie heeft de amendementen 4, 25 en 70 (respectievelijk over
keuringskosten, uniforme sancties bij het niet naleven van de voorschriften en
beroepsmogelijkheden) verworpen. De Raad heeft zich in dit verband bij de
Commissie aangesloten.

De Raad heeft echter in artikel 9 van het gemeenschappelijk standpunt delen van
amendement 25 (maatregelen bij het niet naleven van de voorschriften) opgenomen.
Dit is voor de Commissie aanvaardbaar omdat de beslissing over de aard van de
maatregelen bij het niet naleven van de voorschriften aan de lidstaten wordt
overgelaten.
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3.3. De overheveling van voorschriften van bijlagen naar artikelen

Amendement 21 beoogt basisvoorschriften van de levensmiddelenwetgeving over te
hevelen van de bijlage naar de artikelen.

In artikel 5 van het gemeenschappelijk standpunt is met de doelstelling van dit
amendement rekening gehouden. De Raad heeft echter punt 6 van amendement 21
(dat de rol van het slachthuispersoneel bij de keuring van pluimvee- en konijnenvlees
beperkt) niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. De Raad sluit zich dus
aan bij het standpunt van de Commissie over amendement 21.

3.4. Flexibiliteit voor kleine bedrijven en ambachtelijke productiemethoden

De amendementen 3 en 138 maken flexibele regelingen mogelijk voor kleine
bedrijven, traditionele productiemethoden en afgelegen gebieden.

Overweging 4 en de leden 4 tot en met 7 van artikel 17 van het gemeenschappelijk
standpunt weerspiegelen de doelstelling van deze amendementen.

De Raad heeft zich niet aangesloten bij (het niet door de Commissie aanvaarde)
amendement 15, waarin het begrip "kleine ambachtelijke bedrijven" wordt
gedefinieerd.

3.5. Comitologie

De amendementen 116, 120, 130 en 131 houden verband met de comitologie
(wijziging van bijlagen, uitvoeringsbepalingen en overgangsmaatregelen). Deze
zaken komen in het gemeenschappelijk standpunt in de artikelen 16, 17 en 18 aan
bod.

3.6. Invoer

De amendementen 26, 27, 28, 29, 32, 34 en 35 beogen invoervoorschriften in het
voorstel te introduceren die tot dusver waren opgenomen in bijlage III van het
voorstel ‘Hygiëne 2’ [COM (2000)438 2000/0179COD]. Deze zaken komen in het
gemeenschappelijk standpunt in de artikelen 10 tot en met 15 aan bod (na
herformulering).

3.7. Informatie over de voedselketen

Een aantal amendementen beoogt het informatiesysteem over de voedselketen
flexibeler te maken (informatie van de boerderij die de dieren naar het slachthuis
vergezelt). De Commissie heeft de amendementen 47, 48, 49 en 51 aanvaard.

Veel voorschriften inzake informatie over de voedselketen vallen onder het
takenpakket van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven. De Raad heeft
daarom beslist om deze voorschriften naar “Hygiëne 2” [COM (2000)438
2000/0179COD] over te hevelen, rekening houdend met de bovenstaande
amendementen. In bijlage II, sectie III van “Hygiëne 2” wordt daarom met deze
amendementen rekening gehouden.
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3.8. Gezondheidsmerken

De Raad heeft de gedeeltelijk door de Commissie aanvaarde en na herformulering
opgenomen beginselen van amendement 61 inzake het aanbrengen van
gezondheidsmerken op vers vlees opgenomen in bijlage I, sectie I, hoofdstuk III van
het gemeenschappelijk standpunt.

De Raad heeft geen rekening gehouden met de amendementen 62, 63, 64 en 65 (die
door de Commissie zijn verworpen). De Raad en de Commissie vinden dat het
gezondheidsmerk voor rood vlees moet worden voorbehouden. De amendementen
van het Europees Parlement zouden het gebruik van het gezondheidsmerk ook tot
pluimvee- en konijnenvlees uitbreiden. De doelstelling van het door de Commissie
verworpen amendement 60 – toelichten dat de officiële assistent toezicht mag
uitoefenen op het aanbrengen van gezondheidsmerken – is in het gemeenschappelijk
standpunt opgenomen.

3.9. Visuele postmortemkeuring

Op basis van wetenschappelijk advies (Wetenschappelijk Comité voor veterinaire
maatregelen in verband met de volksgezondheid) voorziet het voorstel van de
Commissie in de mogelijkheid om bepaalde categorieën mestvarkens aan een visuele
postmortemkeuring te onderwerpen ter vervanging van de gedetailleerde keuring
(met incisies en palpaties) die krachtens de huidige voorschriften plaatsheeft. De
Commissie heeft amendement 109 niet aanvaard omdat het de mogelijkheid van een
visuele keuring schrapt. De Raad heeft zich bij het voorstel van de Commissie
aangesloten en geen rekening met amendement 109 gehouden.

3.10. Personeelsleden van het bedrijf die bij officiële keuringen worden betrokken

Het voorstel van de Commissie biedt personeelsleden van het bedrijf de mogelijkheid
om bepaalde keuringsactiviteiten uit te voeren. De amendementen 81, 100, 127, 135,
136, 139 en 140 maken het aanzienlijk moeilijker om personeelsleden van het bedrijf
bij keuringsactiviteiten te betrekken. De Commissie heeft deze amendementen niet
aanvaard en de Raad heeft er geen rekening mee gehouden.

De Commissie en de Raad hebben het gedeelte van amendement 83 over het
slachthuispersoneel verworpen. Het gemeenschappelijk standpunt komt echter wel
overeen met het andere gedeelte.

Amendement 87 introduceert een aantal voorwaarden om personeelsleden van het
bedrijf bij officiële controles te betrekken. De Commissie heeft een aantal delen van
het amendement aanvaard. Deze zijn in het gemeenschappelijk standpunt
geïntegreerd in artikel 5, lid 6, en in bijlage I, sectie III, hoofdstuk III, A, punt 2,
letter d).
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3.11. De aanwezigheid van de dierenarts in kleine slachthuizen

Amendement 85 (dat door de Commissie wordt aanvaard mits redactionele
wijzigingen worden aangebracht) stelt dat de aanwezigheid van de officiële
dierenarts in kleine slachthuizen op een gevarenanalyse gebaseerd moet zijn.

In het gemeenschappelijk standpunt is dit onderdeel geïntegreerd in bijlage I, sectie
III, hoofdstuk II, punt 2.

3.12. Opleiding

De Commissie heeft een groot aantal amendementen aanvaard met betrekking tot de
opleidingseisen voor officiële dierenartsen en officiële assistenten, namelijk de
amendementen 88 (gedeeltelijk), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 en 99.

Bijlage I, sectie III, hoofdstuk IV.B van het gemeenschappelijk standpunt komt met
deze amendementen overeen.

3.13. Levende tweekleppige weekdieren en visserijproducten

De amendementen die de Commissie over dit thema heeft aanvaard (amendement
121 en 124), zijn verwerkt in artikel 18 (tests op weekdieren) en in bijlage III,
hoofdstuk I (officiële controles van dieren afkomstig van de aquacultuur).

De Raad heeft ook rekening gehouden met delen van amendement 122 (gedeeltelijk
door de Commissie aanvaard) met het oog op flexibiliteit bij de bemonstering van
levende tweekleppige weekdieren.

3.14. Andere technische en redactionele amendementen

De overige door de Commissie aanvaarde amendementen beogen het voorstel vanuit
technisch en redactioneel oogpunt te verbeteren.

De Raad heeft doorgaans met deze amendementen rekening gehouden.

4. CONCLUSIE

Het gemeenschappelijk standpunt is grotendeels verenigbaar met de amendementen
van het Europees Parlement die de Commissie heeft aanvaard. Het
gemeenschappelijk standpunt houdt niettemin rekening met de doelstelling van een
aantal niet door de Commissie aanvaarde amendementen, de amendementen over de
volgende kwesties terzijde gelaten:

– de rol van slachthuispersoneel bij vleeskeuringen,

– de gezondheidsmerken op vlees,

– de visuele keuring van bepaalde soorten varkensvlees.
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5. VERKLARINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK
STANDPUNT

Artikel 3, lid 7

De Commissie zal onderzoeken hoe de nationale lijst van erkende inrichtingen op het
internet beschikbaar moet worden gesteld, en hoe dikwijls ze minimaal moet worden
geactualiseerd, en indien nodig voorstellen hiervoor indienen.

Artikel 5, lid 6

Zweden staat positief tegenover de voorgestelde uitbreiding van het werkterrein van
het personeel van de vestiging ten opzichte van de huidige situatie. Zweden betreurt
het evenwel dat de assistenten van de vestiging, wat hun takenpakket betreft, niet
volledig worden gelijkgesteld met de officiële assistenten, hoewel bepaald is dat
beide categorieën over dezelfde opleiding en kwalificaties moeten beschikken en
onder het toezicht van een officieel dierenarts moeten werken. Zweden is ingenomen
met de mogelijkheid om de regels via de comitologie aan te passen en verwacht dat
de Commissie de regeling spoedig opnieuw zal bekijken met het oog op de eventuele
uitbreiding van de taken van de assistenten van de vestiging, zodat deze met de
officiële assistenten kunnen worden gelijkgesteld.

Artikel 15, lid 2

De Commissie bevestigt dat de fabrieks- en vriesvaartuigen altijd in de lijst zullen
worden opgenomen onder de naam van hun vlaggenstaat, ook wanneer een andere
staat de inspecties overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder b), van het betrokken
vaartuig uitvoert.

Artikel 17, lid 6

De Commissie verklaart dat telkens wanneer zij overeenkomstig artikel 17, lid 6, de
lidstaten raadpleegt in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en
de diergezondheid, zij dat onverwijld zal doen.

Artikel 21 - Toetsingen

De Commissie verklaart dat wanneer zij overeenkomstig artikel 21 aan het Europees
Parlement en de Raad rapporteert om de ervaring die is opgedaan met de uitvoering
van de verordening te overzien, zij met name zal bespreken of:

a) een uiteenlopende nationale aanpak wat betreft het aantal personeelsleden
problemen creëert inzake voedselveiligheid,

b) het zinvol zou zijn om de minimale opleidingseisen voor officiële assistenten te
verhogen,

c) het dienstig zou zijn om de werkingssfeer van de voorschriften die het slachten
van gekweekt wild op de productieplaats mogelijk maken, te verruimen.

Waar passend zal zij dat rapport vergezeld laten gaan van passende voorstellen.
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Bijlage I, sectie III, hoofdstuk IV, deel B

De Commissie zal nagaan of het haalbaar en wenselijk zou zijn om bijlage I, sectie
III, hoofdstuk IV, deel B, punt 8, uit te breiden tot gevallen waarin officiële
assistenten andere bemonsterings- en analysetaken verrichten, en zal indien nodig
voorstellen hiervoor indienen.

Bijlage I, sectie IV, hoofdstuk IX, deel A

De Commissie zal wetenschappelijk advies inwinnen over de mogelijkheid regio's
officieel cysticercose-vrij te verklaren en, in voorkomend geval, voorstellen om via
de comitologieprocedure wijzigingen in bijlage I aan te nemen.

Aanrekenen van de kosten van de officiële controles

De Raad en de Commissie bevestigen dat de verordening onverlet laat dat de
lidstaten overeenkomstig de richtlijn inzake de veterinaire retributies, de kosten van
de officiële controles kunnen verhalen op de exploitanten van
levensmiddelenbedrijven, zulks in afwachting van de aanneming van de verordening
inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen.

Dierwelzijn

Zweden vindt het essentieel dat alle dieren die aankomen om te worden geslacht door
een officieel dierenarts worden gekeurd om na te gaan of zij tijdens het vervoer niet
slecht zijn behandeld. Voorts vindt Zweden dat een officieel dierenarts tijdens het
slachten aanwezig moet zijn, onder meer om toe te zien op het dierenwelzijn bij de
verdoving en het uitbloeden. De aanwezigheid van een officieel dierenarts is zeker
belangrijk om het vertrouwen van de consumenten in de correcte behandeling van de
dieren bij de productie van vlees en vleesproducten te handhaven. Zweden is van
mening dat uitzonderingen alleen mogen worden toegestaan voor op nabij gelegen
kleine slachterijen.

Verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen

De Raad en de Commissie zijn het erover eens dat na de aanneming van de
verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen de
overeenkomstige bepalingen van de verordening houdende vaststelling van
specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moeten worden
geschrapt om overlappingen te voorkomen, voorzover de algemene voorschriften
hetzelfde hoge niveau van bescherming van de volksgezondheid bieden. Dit kan met
name het geval zijn voor bepalingen:

– inzake de goedkeuring van inrichtingen, met inbegrip van voorwaardelijke
goedkeuring;

– betreffende nationale handhavingsmaatregelen;

– inzake het bepalen van de garanties die de bevoegde autoriteiten in derde
landen moeten verstrekken om levensmiddelen naar de Gemeenschap te
kunnen exporteren; en
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– die inhouden dat bij officiële controles wordt nagegaan of voldaan is aan de
microbiologische criteria voor levensmiddelen en levensmiddelenproductie.

Tevens zijn de Raad en de Commissie het erover eens dat de datum voor de
toepassing van de verordening inzake officiële controles van diervoeders en
levensmiddelen zo dicht mogelijk bij die van de verordening houdende vaststelling
van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van
producten van dierlijke oorsprong moet liggen.
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2000/0182 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

betreffende het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van bepaalde

richtlijnen inzake levensmiddelenhygiëne en tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van bepaalde

voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, en tot
wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG en 92/118/EEG van de Raad en van

Beschikking 95/408/EG van de Raad

1. PROCEDUREVERLOOP

Indiening van het voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2000)438 def. – 2000/0182 (COD)):

14 juli 2000.

Advies van het Economisch en Sociaal Comité: 28 maart 2001.

Advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 3 juni 2003.

Indiening van het gewijzigd voorstel: 23 juli 2003.

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 27 oktober 2003
(met eenparigheid
van stemmen)

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Vijfde voorstel van een pakket van vijf voorstellen tot consolidatie en bijwerking van
de bestaande communautaire voorschriften inzake levensmiddelenhygiëne.

Het doel van het voorstel is:

� De intrekking van 17 richtlijnen inzake levensmiddelenhygiëne,

� De wijziging van andere richtlijnen die direct verband houden met
levensmiddelenhygiëne,

� De invoering van een vrijwarings- en status-quo-clausule om ervoor te zorgen
dat de essentiële temperatuur- en microbiologische voorschriften van kracht
blijven en dat de op de ingetrokken richtlijnen gebaseerde
uitvoeringsbepalingen van toepassing blijven. 3.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. De datum van toepassing (artikel 1)

Het voornaamste punt van zorg van de Raad ten aanzien van dit voorstel was ervoor
te zorgen dat alle voorstellen van het pakket vanaf dezelfde datum van toepassing
zijn en dat de lidstaten voldoende tijd wordt gegeven om zich aan de nieuwe situatie
aan te passen. De Raad heeft daarom besloten dat de maatregelen voor alle
voorstellen van het pakket ingaan 18 maanden na de inwerkingtreding en op zijn
vroegst op 1 januari 2006.

Hoewel de datum van toepassing niet identiek is aan die welke in het amendement
van het Europees Parlement wordt voorgesteld, moet ervan worden uitgegaan dat de
door de Raad nagestreefde doelstellingen niet in strijd zijn met de door het Europees
Parlement nagestreefde doelstellingen in de amendementen hierover in de
verschillende voorstellen van het pakket.

3.2. Andere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt

3.2.1. Intrekking van bestaande richtlijnen (artikel 2)

Oorspronkelijk had de Commissie de intrekking van alle bestaande richtlijnen inzake
levensmiddelenhygiëne in het vijfde voorstel van het pakket opgenomen.

In het gemeenschappelijk standpunt gaat de Raad over tot de intrekking van Richtlijn
93/43/EEG inzake levensmiddelenhygiëne in de context van het eerste voorstel, en
van de overige 16 richtlijnen in het vijfde voorstel. Dat lijkt een logische benadering
te zijn, aangezien het eerste voorstel Richtlijn 93/43/EEG vervangt. De
doelstellingen van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie zijn daardoor
verwezenlijkt.

3.2.2. Wijziging van andere richtlijnen die direct verband houden met
levensmiddelenhygiëne (artikelen 3, 5 en 6)

� Het voorstel van de Commissie voorzag in de intrekking van bijlage II bij
Richtlijn 92/118/EEG.

In artikel 3 van het gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad andere wijzigingen
in Richtlijn 92/118/EEG aangebracht. Deze nieuwe wijzigingen zorgen voor een
betere samenhang van de toekomstige communautaire wetgeving.

� Het voorstel van de Commissie voorzag in een wijziging van bijlage A bij
Richtlijn 89/662/EEG.

In artikel 5 van het gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad andere wijzigingen
in Richtlijn 89/662/EEG aangebracht. Deze nieuwe wijzigingen zorgen voor een
betere samenhang van de toekomstige communautaire wetgeving.

� Het voorstel van de Commissie voorzag in een wijziging van Richtlijn
91/67/EEG.
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In het gemeenschappelijk standpunt is deze wijziging niet aangebracht, aangezien zij
overbodig is geworden door de aanneming van Richtlijn 2002/99/EG (het vierde
voorstel van het hygiënepakket).

� In artikel 6 van het gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad een wijziging
van Beschikking 95/408/EG opgenomen om ervoor te zorgen dat de toepassing
daarvan wordt verlengd totdat het hygiënepakket van toepassing is. Een
dergelijke verlenging is nodig om ervoor te zorgen dat de op grond van deze
beschikking (die op 31 december 2003 verstrijkt) genomen
uitvoeringsbesluiten van kracht blijven totdat zij worden vervangen uit hoofde
van de nieuwe rechtsgrondslag in het hygiënepakket.

3.2.3. Vrijwarings- en status-quo-clausule (artikel 4)

Het voorstel van de Commissie voorzag in een vrijwaringsclausule om ervoor te
zorgen dat de essentiële temperatuur- en microbiologische voorschriften van kracht
zouden blijven en dat de op grond van de ingetrokken besluiten genomen
uitvoeringsbesluiten van toepassing zouden blijven.

In het gemeenschappelijk standpunt zijn deze elementen gerespecteerd.

Bovendien heeft de Raad erin voorzien dat de uitvoeringsbepalingen op grond van
bijlage II van Richtlijn 92/118/EEG van toepassing blijven (met uitzondering van
Beschikking 94/371 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor
het in de handel brengen van bepaalde soorten eieren, waarvan de inhoud grotendeels
is opgenomen in het tweede voorstel van het levensmiddelenhygiënepakket).

De Raad heeft er ook in voorzien dat de uitvoeringsbesluiten van Beschikking
95/408/EEG van toepassing blijven. Deze uitvoeringsbesluiten bevatten de lijsten
van de inrichtingen in derde landen die gemachtigd zijn om levensmiddelen van
dierlijke oorsprong naar de EG uit te voeren.

4. CONCLUSIE

De Commissie is tevreden over het feit dat het gemeenschappelijk standpunt
rekening houdt met de doelstellingen van het amendement van het Europees
Parlement en dat tegemoet is gekomen aan de bezorgdheid van de Commissie ten
aanzien van de doelstellingen van het voorstel.

5. ALGEMENE VERKLARINGEN

Uitvoeringsvoorschriften

Om te zorgen voor de nodige transparantie zal de Commissie overwegen een
mededeling op te stellen waarin voor elke sector lijsten worden opgenomen van de
bestaande uitvoeringsvoorschriften die van toepassing zullen blijven wanneer de
nieuwe hygiënevoorschriften van kracht worden. Zij zal ook overwegen om zo nodig
een voorstel te doen voor de intrekking of de wijziging van dergelijke voorschriften.
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De Commissie bevestigt dat het haar bedoeling is te zijner tijd nieuwe voorschriften
voor trichinen voor te stellen ter vervanging van die van Richtlijn 77/96/EEG
teneinde ervoor te zorgen dat zij kunnen worden goedgekeurd voordat de nieuwe
hygiënewetgeving van kracht wordt.

Visproducten

De Commissie zal overwegen of het mogelijk is een lijst van parameters op te stellen
voor behandelingen van visproducten, anders dan invriezing tot een inwendige
temperatuur van -20ºC gedurende 24 uur of verhitting tot 60ºC, die als toereikend
worden erkend voor de vernietiging van de nematodelarven, alsook criteria om na te
gaan of de toegepaste behandelingen dit doel bereiken. Zij zal zo nodig relevante
voorstellen doen.

Contaminanten

De Raad verzoekt de Commissie de noodzaak te overwegen van geharmoniseerde
voorschriften voor officiële controles op of surveillance van de aanwezigheid van
milieucontaminanten in levensmiddelen en van te nemen maatregelen bij niet-
naleving van de communautaire voorschriften, en om zo nodig relevante voorstellen
te doen.
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