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5. De bemonsteringsfrequentie voor de toxineanalyse bij de weekdieren dient als algemene regel

wekelijks te zijn in de perioden waarin verzamelen is toegestaan. Deze frequentie kan worden

verminderd in specifieke gebieden of voor specifieke typen weekdieren, indien een risico-

beoordeling over de aanwezigheid van toxines en fytoplankton erop wijst dat het risico uiterst

gering is. De frequentie wordt verhoogd wanneer de beoordeling erop wijst dat een wekelijkse

bemonstering onvoldoende zou zijn. De risicobeoordeling moet echter regelmatig opnieuw

worden bezien, teneinde het risico te beoordelen van de aanwezigheid van toxines in levende

tweekleppige weekdieren uit deze gebieden.

6. Als er gegevens beschikbaar zijn over de snelheid van de accumulatie van toxines in een

groep van soorten in hetzelfde gebied, kan de soort met de hoogste snelheid gebruikt worden

als indicatorsoort. De verzameling van alle soorten van die groep is dan toegestaan zolang de

toxineniveaus bij de indicatorspecies onder de voorgeschreven grenswaarden blijven. Als die

niveaus hoger blijken te zijn dan de voorgeschreven grenswaarden, mag de verzameling van

de andere soorten alleen worden toegestaan als uit verdere analyse van die soorten blijkt dat

de toxinegrenswaarden niet worden overschreden.

7. Wat de controle van plankton betreft, dienen de monsters representatief te zijn voor de water-

kolom en informatie te verschaffen over zowel de aanwezigheid van toxische soorten als de

populatietrends. Als er veranderingen van toxische populaties worden vastgesteld die tot een

accumulatie van toxines kunnen leiden, dient de bemonsteringsfrequentie van de weekdieren

opgevoerd te worden, ofwel dienen bij wijze van voorzorgsmaatregel de gebieden afgesloten

te worden totdat de resultaten van de toxineanalyses bekend zijn.
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8. De bemonsteringsplannen voor het controleren van de aanwezigheid van chemische

contaminanten moeten het mogelijk maken vast te stellen of de in Verordening (EG)

nr. 466/2001 1 aangegeven niveaus worden overschreden.

C. BESLISSINGEN NAAR AANLEIDING VAN CONTROLES

1. Als uit de resultaten van de bemonstering blijkt dat niet aan de gezondheidsnormen voor

weekdieren wordt voldaan, of dat er anderszins een risico voor de menselijke gezondheid kan

bestaan, dient de bevoegde autoriteit het betrokken productiegebied te sluiten voor het

verzamelen van levende tweekleppige weekdieren. De bevoegde autoriteit kan een productie-

gebied weer indelen in klasse B of C als het voldoet aan de criteria van deel A en geen ander

risico vormt voor de volksgezondheid.

2. De bevoegde autoriteit kan een gesloten productiegebied alleen heropenen als weer aan de in

de communautaire wetgeving vastgelegde gezondheidsnormen voor weekdieren wordt

voldaan. Als de bevoegde autoriteit een gebied sluit vanwege de aanwezigheid van plankton

of te hoge toxineniveaus in weekdieren, zijn ten minste twee achtereenvolgende testresultaten

die onder de voorgeschreven grenswaarden blijven, met een interval van ten minste 48 uur,

vereist om het gebied te kunnen heropenen. Bij het nemen van die beslissing kan de bevoegde

autoriteit rekening houden met de aanwezigheid van fytoplankton. Wanneer er betrouwbare

gegevens zijn over de dynamiek van de toxiciteit in een bepaald gebied, en op voorwaarde dat

uit recente gegevens blijkt dat de toxiciteit afneemt, kan de bevoegde autoriteit besluiten het

gebied te heropenen als de resultaten van één enkele bemonstering onder de grenswaarden

blijven.

                                                
1 PB L 77 van 16.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1425/2003 (PB L 203 van 12.8.2003, blz. 1).



11583/1/03 REV 1 AL/rv 7
BIJLAGE II DG B I    NL

D. AANVULLENDE CONTROLEVOORSCHRIFTEN

1. De bevoegde autoriteit dient geclassificeerde productiegebieden waar zij het verzamelen van

tweekleppige weekdieren heeft verboden of aan bijzondere voorwaarden heeft gebonden, te

controleren om te verzekeren dat er geen voor de menselijke gezondheid schadelijke

producten op de markt komen.

2. Naast de in punt B.1 bedoelde controle van de heruitzettings- en productiegebieden moet er

een controlesysteem met laboratoriumtests worden opgezet om na te gaan of de exploitanten

van levensmiddelenbedrijven tijdens alle productie-, verwerkings- en distributiefasen voldoen

aan de voorschriften met betrekking tot het eindproduct. Dit controlesysteem is met name

bedoeld om te verifiëren of de gehalten aan mariene biotoxines en contaminanten de

veiligheidsnormen niet overschrijden en de microbiologische kwaliteit van de weekdieren

geen gevaar voor de menselijke gezondheid oplevert.

E. REGISTRATIE EN UITWISSELING VAN INFORMATIE

De bevoegde autoriteit dient:

a) een lijst van de goedgekeurde productie- en heruitzettingsgebieden, waar levende twee-

kleppige weekdieren mogen worden verzameld overeenkomstig de voorschriften in deze

bijlage, op te stellen en bij te houden, met details over locatie en grenzen, en over de klasse

waarin het gebied is ingedeeld. Deze lijst dient aan de belanghebbende partijen, waaronder de

producenten, de verzamelaars en de exploitanten van zuiveringscentra en verzendingscentra,

te worden medegedeeld;
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b) de belanghebbende partijen, waaronder de producenten, de verzamelaars en de exploitanten van

zuiveringscentra en verzendingscentra, onmiddellijk op de hoogte te stellen van iedere

wijziging van de locatie, de grenzen of de klasse van het productiegebied, of van de tijdelijke

of permanente sluiting ervan; en

c) direct te handelen als bij de in deze bijlage voorgeschreven controles blijkt dat een

productiegebied gesloten of in een andere klasse ingedeeld moet worden of heropend kan

worden.

F. CONTROLES DOOR DE EXPLOITANTEN VAN LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN

Bij het nemen van beslissingen over de classificatie, openstelling of sluiting van productie-

gebieden kan de bevoegde autoriteit rekening houden met de resultaten van controles die door

de exploitanten van levensmiddelenbedrijven of door de hen vertegenwoordigende

organisaties zijn uitgevoerd. In dat geval dient de bevoegde autoriteit het laboratorium aan te

wijzen dat de analyse uitvoert; zo nodig, worden de bemonstering de analyse uitgevoerd

overeenkomstig een protocol waarover de bevoegde autoriteit en de betrokken exploitant of

organisatie overeenstemming hebben bereikt.
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HOOFDSTUK III: OFFICIËLE CONTROLES OP PECTINIDAE DIE BUITEN DE

GECLASSIFICEERDE PRODUCTIEGEBIEDEN ZIJN VERZAMELD

Op buiten geclassificeerde productiegebieden verzamelde pectinidae moeten officiële controles

plaatsvinden in visafslagen, distributiecentra en verwerkingsbedrijven. Daarbij moet worden

nagegaan of de gezondheidsnormen voor levende tweekleppige weekdieren van bijlage III,

sectie VII, hoofdstuk V, van Verordening (EG) nr. .../2003 * en de andere voorschriften van

bijlage III, sectie VII, hoofdstuk IX bij die verordening worden nageleefd.

____________________

                                                
* OPOCE: hier nr. invoegen van de verordening houdende vaststelling van specifieke hygiëne-

voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zie overweging 1 van de tweede
verordening).
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BIJLAGE III

VISSERIJPRODUCTEN

HOOFDSTUK I: OFFICIËLE CONTROLES VAN DE PRODUCTIE EN HET IN DE HANDEL

BRENGEN

1. De officiële controles van de productie en het in de handel brengen van visserijproducten

omvatten met name:

a) een regelmatige controle van de hygiënische omstandigheden waarin aanlanding en

eerste verkoop plaatsvinden;

b) inspecties op gezette tijden van vaartuigen en inrichtingen op het land, inclusief vis-

afslagen en groothandelsmarkten, met name om na te gaan:

i) zo nodig, of nog aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan,

ii) of de visserijproducten correct worden behandeld,

iii) of er wordt voldaan aan de eisen wat betreft hygiëne en temperatuur, en

iv) of de inrichtingen, inclusief de vaartuigen en hun voorzieningen en apparatuur

schoon zijn en het personeel de hygiëne in acht neemt;

en

c) controles van de opslag- en vervoersomstandigheden.
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2. De officiële controles van vaartuigen, met inachtneming van punt 3

a) mogen echter worden uitgevoerd wanneer de vaartuigen een haven in een lidstaat

aandoen;

b) gelden voor alle vaartuigen die vis aanlanden in een haven van de Gemeenschap,

ongeacht welke vlag zij voeren; en

c) mogen, indien noodzakelijk, wanneer de bevoegde autoriteit van de lidstaat onder wiens

vlag het vaartuig vaart, de controles uitvoert, worden uitgevoerd op zee of terwijl het

vaartuig in een haven ligt in een andere lidstaat of in een derde land.

3. a) In het geval van een inspectie van een fabrieks- of een vriesvaartuig van een lidstaat,

uitgevoerd met het oog op de goedkeuring van het vaartuig, moet de bevoegde autoriteit

van de lidstaat onder wiens vlag het vaartuig vaart inspecties uitvoeren die voldoen aan

de vereisten van artikel 3, in het bijzonder de perioden van artikel 3, lid 2. Indien nodig

kan die bevoegde autoriteit het vaartuig inspecteren op zee of terwijl het in een haven

ligt in een andere lidstaat of in een derde land.

b) Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan het vaartuig de vlag voert het

vaartuig overeenkomstig artikel 3 een voorlopige erkenning heeft gegeven, kan die

bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteit van

i) een andere lidstaat

ii) een derde land dat is opgenomen in de overeenkomstig artikel 11 opgestelde lijst

van derde landen waaruit de invoer van visserijproducten is toegestaan,
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toestaan een follow-up-inspectie uit te voeren met het oog op de verlening van de definitieve

erkenning, de verlenging van de voorlopige erkenning overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder

b), of de toetsing van de erkenning overeenkomstig artikel 3, lid 4. Indien nodig kan die

bevoegde autoriteit het vaartuig op zee inspecteren of terwijl het in een haven van een andere

lidstaat of een derde land ligt.

4. Wanneer de bevoegde autoriteit van een lidstaat de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat

of van een derde land toestaat overeenkomstig punt 3 namens haar inspecties uit te voeren,

dienen beide bevoegde autoriteiten overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van

deze inspecties. Deze voorwaarden strekken er met name toe dat de bevoegde autoriteit van

de lidstaat waarvan het vaartuig de vlag voert, de verslagen ontvangt over de resultaten van de

inspecties en onverwijld over elk vermoeden van niet-naleving van de regels, teneinde haar in

staat te stellen de noodzakelijke maatregelen te nemen.

HOOFDSTUK II: OFFICIËLE CONTROLES VAN VISSERIJPRODUCTEN

De officiële controles van visserijproducten dienen ten minste de volgende elementen te omvatten.

A. ORGANOLEPTISCH ONDERZOEK

In alle productie-, verwerkings- en distributiefasen moeten er organoleptische steekproefcontroles

plaatsvinden. Een doelstelling van deze controles is na te gaan of de versheidsnormen, vastgelegd

overeenkomstig de communautaire wetgeving, worden nageleefd. Dit houdt met name in dat in alle

stadia van productie, verwerking en distributie wordt nagegaan dat de visserijproducten voldoen aan

de overeenkomstig de communautaire wetgeving vastgelegde minimumversheidsnormen.
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B. VERSHEIDSINDICATOREN

Als het organoleptisch onderzoek aanleiding is tot twijfel aangaande de versheid van de producten,

mogen er monsters worden genomen die aan laboratoriumtests worden onderworpen om de niveaus

totale vluchtige basestikstof (TVB-N) en trimethylaminestikstof (TMA-N) te bepalen.

De bevoegde autoriteit moet de criteria hanteren die in de communautaire wetgeving zijn

vastgelegd.

Als het organoleptisch onderzoek aanleiding is tot een vermoeden van de aanwezigheid van andere

risico's voor de menselijke gezondheid, moeten geschikte monsters worden genomen voor

verificatiedoeleinden.

C. HISTAMINE

Er moeten steekproefsgewijs histaminecontroles worden uitgevoerd om na te gaan of de in de

communautaire wetgeving vastgelegde grenswaarden niet worden overschreden.

D. RESIDUEN EN CONTAMINANTEN

Er dienen controles georganiseerd te worden om het gehalte van residuen en contaminanten te

bepalen overeenkomstig de communautaire wetgeving.

E. MICROBIOLOGISCHE CONTROLES

Indien nodig moeten er microbiologische controles plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften

en normen van de communautaire wetgeving.

F. PARASIETEN

Er moeten steekproefsgewijs controles plaatsvinden om na te gaan of voldaan wordt aan de

communautaire wetgeving inzake parasieten.
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G. GIFTIGE VISSERIJPRODUCTEN

Er moeten controles plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de volgende visserijproducten niet in de

handel worden gebracht:

1. giftige vissoorten van de volgende families: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae en

Canthigasteridae;

2. visserijproducten die biotoxinen, zoals Ciguatera, of andere toxinen bevatten die gevaar

opleveren voor de menselijke gezondheid. 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 van bijlage III van

Verordening (EG) nr. …/2003 * en voldoen aan de in hoofdstuk V, punt 2, van die sectie

vastgestelde normen.

HOOFDSTUK III: BESLUITEN NA CONTROLES

Visserijproducten moeten ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard, als:

1. de organoleptische, chemische, fysische of microbiologische controles of controles op

parasieten hebben aangetoond dat die producten niet voldoen aan de communautaire

wetgeving;

2. zij in de eetbare delen zoveel contaminanten of residuen bevatten, dat de niveaus van de

communautaire wetgeving worden overschreden, of de berekende opname bij de voeding de

voor de mens aanvaardbare dagelijkse of wekelijkse inname zou overtreffen;

                                                
* OPOCE: hier nr. invoegen van de verordening houdende vaststelling van specifieke hygiëne-

voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zie overweging 1 van de tweede
verordening).
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3. zij afkomstig zijn van:

i) giftige vissoorten,

ii) visserijproducten die niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk II, deel G, punt 2,

met betrekking tot biotoxinen, of

iii) tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen die

mariene biotoxinen bevatten in totale hoeveelheden die de normen van Verordening

(EG) nr. .../2003 * overschrijden;

of

4. de bevoegde autoriteit van mening is dat zij een risico inhouden voor de gezondheid van mens

of dier, of om een andere reden niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.

_______________

                                                
* OPOCE: hier nr. invoegen van de verordening houdende vaststelling van specifieke hygiëne-

voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zie overweging 1 van de tweede
verordening).
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BIJLAGE IV

RAUWE MELK EN ZUIVELPRODUCTEN

HOOFDSTUK I: CONTROLE VAN MELKPRODUCTIEBEDRIJVEN

1. Dieren in melkproductiebedrijven moeten officiële controles ondergaan om na te gaan of aan

de gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk wordt voldaan, met name wat

de gezondheid van de dieren en het gebruik van diergeneesmiddelen betreft. Deze controles

kunnen plaatsvinden in het kader van de veterinaire controles uit hoofde van communautaire

wetgeving inzake de volksgezondheid en de gezondheid en het welzijn van dieren, en kunnen

uitgevoerd worden door een erkende dierenarts.

2. Indien er redenen zijn om aan te nemen dat niet aan de voorschriften inzake de gezondheid

van dieren wordt voldaan, dient de algemene gezondheidstoestand van de dieren te worden

gecontroleerd.

3. De melkproductiebedrijven moeten officiële controles ondergaan om na te gaan of aan de

hygiënevoorschriften wordt voldaan. Deze officiële controles kunnen inspecties omvatten

en/of toezichtscontroles die verricht worden door beroepsorganisaties. Als blijkt dat de

hygiëne te wensen over laat, dient de bevoegde autoriteit erop toe te zien dat de nodige

stappen worden genomen om de situatie te corrigeren.
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HOOFDSTUK II: CONTROLE VAN RAUWE MELK BIJ INZAMELING

1. De bevoegde autoriteit ziet toe op de controles die verricht worden overeenkomstig

bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, deel III van Verordening (EG) nr. .../2003 *.

2. Als de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de situatie niet gecorrigeerd heeft binnen drie

maanden na de eerste kennisgeving aan de bevoegde autoriteit van de niet-naleving van de

criteria voor het kiemgetal en het aantal somatische cellen, moet de levering van rauwe melk

van het betrokken productiebedrijf worden opgeschort of - overeenkomstig een specifieke

toestemming of algemene instructies van de bevoegde autoriteit - onderworpen aan voor-

schriften inzake de behandeling en het gebruik van de melk ter bescherming van de volks-

gezondheid. Die opschorting en voorschriften moeten van kracht blijven totdat de exploitant

heeft aangetoond dat de rauwe melk weer aan de criteria voldoet.

_________________

                                                
* OPOCE: hier nr. invoegen van de verordening houdende vaststelling van specifieke hygiëne-

voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zie overweging 1 van de tweede
verordening).
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BIJLAGE V

INRICHTINGEN WAAROP DE VOORSCHRIFTEN INZAKE LIJSTEN

VAN ARTIKEL 12, LID 1, NIET VAN TOEPASSING ZIJN

ARTIKEL 12, LID

De volgende inrichtingen uit derde landen hoeven niet voor te komen op de overeenkomstig

artikel 12, lid 4, opgestelde en bijgewerkte lijsten:

1. inrichtingen waar producten van dierlijke oorsprong gehanteerd worden waarvoor bijlage III

van Verordening (EG) nr. .../2003 * geen voorschriften bevat;

2. inrichtingen die zich uitsluitend bezighouden met primaire productie;

3. inrichtingen die zich uitsluitend bezighouden met vervoer;

4. inrichtingen die zich uitsluitend bezighouden met de opslag van producten van dierlijke

oorsprong waarvoor geen opslag met gereguleerde temperatuur vereist is.

_______________

                                                
* OPOCE: hier nr. invoegen van de verordening houdende vaststelling van specifieke hygiëne-

voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zie overweging 1 van de tweede
verordening).
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BIJLAGE VI

EISEN VOOR DE CERTIFICATEN WAARVAN

INVOERZENDINGEN VERGEZELD GAAN

1. De vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van het derde land van verzending die een

certificaat afgeeft waarvan elke voor de Gemeenschap bestemde zending producten van

dierlijke oorsprong vergezeld gaat, moet het certificaat ondertekenen en erop toezien dat het

een officieel stempel draagt. Deze eis geldt, voorzover het certificaat uit meerdere bladzijden

bestaat, voor elke bladzijde ervan. In het geval van fabrieksvaartuigen, kan de bevoegde

autoriteit de kapitein of een andere scheepsofficier toestemming verlenen om het certificaat te

ondertekenen.

2. Certificaten moeten worden opgesteld in de officiële taal of talen van het derde land van

verzending en de lidstaat waar de grensinspectie plaatsvindt, of vergezeld gaan van een

eensluidende vertaling in die taal of talen. Indien de lidstaat van bestemming daarom

verzoekt, moeten de certificaten ook vergezeld gaan van een eensluidende vertaling in de

officiële taal of talen van die lidstaat. Lidstaten kunnen evenwel instemmen met het gebruik

van een andere officiële Gemeenschapstaal dan hun eigen taal.

3. Zendingen moeten bij binnenkomst in de Gemeenschap vergezeld gaan van de originele

versie van het certificaat.
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4. Certificaten moeten bestaan uit:

a) een vel papier;

b) twee of meer bladzijden die onderdeel zijn van één ondeelbaar vel papier; of

c) een reeks bladzijden die zo genummerd zijn dat eruit blijkt dat het gaat om een bepaalde

bladzijde uit een eindige reeks (bijvoorbeeld, "bladzijde 2 van 4 bladzijden").

5. De certificaten moeten een eenmalig identificatienummer dragen. Wanneer het certificaat uit

een reeks bladzijden bestaat, moet dit nummer op elke bladzijde vermeld zijn.

6. Het certificaat moet worden afgegeven voordat de zending waarop het betrekking heeft de

controle van de bevoegde autoriteit van het derde land van verzending verlaat.

_______________



11583/1/03 REV 1 ADD 1 ons/hd 1
DG B I    NL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Luxemburg, 27 oktober 2003
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0141 (COD)

11583/1/03
REV 1 ADD 1

AGRILEG 194
CODEC 1015
OC 498

MOTIVERING VAN DE RAAD
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad op 27 oktober 2003 vastgesteld met

het oog op de aanneming van de 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

MOTIVERING VAN DE RAAD



11583/1/03 REV 1 ADD 1 ons/hd 2
DG B I    NL

I. INLEIDING

De Commissie heeft in juli 2002 een voorstel ingediend voor de 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.

Het Europees Parlement bracht daarover in juni 2003 advies uit.

Het Economisch en Sociaal Comité bracht in februari 2003 advies uit. 1

De Raad heeft die adviezen besproken en op 27 oktober 2003 een gemeenschappelijk

standpunt vastgesteld.

II. DOEL

Het verordeningsvoorstel is het derde van een pakket van vijf voorstellen om de communau-

taire wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne te consolideren, bij te werken en te vereen-

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

borgen. De Raad heeft tegelijk een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld ten aanzien van

alle vier de voorstellen waarop de medebeslissingsprocedure van toepassing is. 2

De verordening voorziet in specifieke voorschriften voor de officiële controles op producten

van dierlijke oorsprong. De verordening voorziet met name in:

● audits voor de toepassing, door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven, van

goede-hygiënepraktijken en HACCP-procedures;

● specifieke voorschriften voor officiële controles op vers vlees, levende tweekleppige

weekdieren, visserijproducten en rauwe melk;

● procedures voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong.

                                                
1 Het Comité van de Regio's heeft besloten 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. Enkele daarvan beantwoorden aan de strekking van de

amendementen 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 de algemene samenhang van het hygiënepakket; 1

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

name door kernbegrippen over te brengen van de bijlagen naar de artikelen; 2

● de tekst te verduidelijken. 3

Het gemeenschappelijk standpunt bevat ook een aantal technische wijzigingen die

beantwoorden aan de in punt II genoemde algemene doelstellingen van de

verordening. 4

                                                
1 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van EP-amendement 79.
2 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 1, 3,

20, 21, 78, 115 en 117.
3 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 5, 7-9,

13, 16-18, 22-24, 26, 39-45, 53, 54, 58-60, 66, 74, 84, 89, 104, 108, 110-113 en 124.
4 Onder meer wijzigingen die beantwoorden aan de strekking van de EP-amendementen 52, 61,

82, 91-98 en 134.
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B. Verordening inzake officiële controles op levensmiddelen en diervoeders

Het oorspronkelijke Commissievoorstel bevatte een aantal verwijzingen naar de verordening

inzake officiële controles op levensmiddelen en diervoeders waarbij algemene voorschriften

voor officiële controles op alle soorten levensmiddelen en op diervoeders worden vast-

gesteld. 1

De nieuwe voedselhygiënewetgeving zal echter waarschijnlijk eerder worden aangenomen

dan de verordening inzake de officiële controles. Het gemeenschappelijk standpunt bevat

daarom geen verwijzingen naar die verordening, maar wel enkele van de bepalingen ervan,

met name definities (artikel 2) en handhavingsmaatregelen (artikel 9). 2

C. Toepassingsgebied (artikel 1)

Er zijn nauwe banden tussen de tweede en de derde verordening van het hygiënepakket. De

tweede verordening voorziet in specifieke hygiënevoorschriften voor producten van dierlijke

oorsprong, de derde verordening in de officiële controles op die producten.

Volgens de Raad moeten beide verordeningen hetzelfde toepassingsgebied hebben. Het

gemeenschappelijk standpunt beantwoordt derhalve aan de strekking van de amendementen

van het Europees Parlement waarbij het toepassingsgebied en de uitzonderingen van de

tweede verordening in de derde worden ingevoerd. 3

Het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt tevens dat de officiële controles de verant-

woordelijkheid van de exploitanten van de levensmiddelenbedrijven voor de voedsel-

veiligheid in geen enkel opzicht verminderen.

                                                
1 De Commissie heeft in februari 2003 daarvoor een verordeningsvoorstel aangenomen

(COM(2003) 52 def. - Interinst. dossier 2003/0030 (COD)).
2 Artikel 9 beantwoordt gedeeltelijk aan EP-amendement 25.
3 Amendementen 11 en 12.
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D. Definities (artikel 2)

Om de onder punt B genoemde redenen neemt het gemeenschappelijk standpunt vier

definities over uit het verordeningsvoorstel voor de officiële controles. 1

Bovendien

● wordt de definitie van "bevoegde autoriteit" gehanteerd die in verscheidene veterinaire

richtlijnen bestaat;

● wordt de definitie van "erkende dierenarts" ingevoerd om zelfstandige dierenartsen die

op bedrijven specifieke officiële controles uitvoeren, onder de verordening te laten

vallen;

● wordt verduidelijkt dat "officiële assistenten" door de bevoegde autoriteit moeten

worden benoemd en niet in overheidsdienst hoeven te werken (ambtenaar); 2

● worden er enkele definities uit Verordening (EG) nr. 1774/2002 overgenomen.

E. Erkenning van inrichtingen (artikel 3)

In vergelijking met het Commissievoorstel

● voorziet het gemeenschappelijk standpunt in flexibiliteit aangaande de voorwaardelijke

erkenning, met name van fabrieks- en vriesvaartuigen;

● bevat het verduidelijkingen over bestaande inrichtingen en groothandelsmarkten;

● voert het handhavingsbepalingen in die oorspronkelijk in bijlage I waren vervat en

generaliseert die bepalingen;

● bepaalt het dat de lidstaten de lijsten van erkende inrichtingen openbaar moeten

maken. 3

                                                
1 De definities van "officiële controle", "verificatie", "audit" en "inspectie".
2 Deze definitie beantwoordt aan de strekking van EP-amendement 14.
3 Deze bepaling beantwoordt aan de strekking van EP-amendement 19.
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F. Audits (artikel 4)

Het oorspronkelijke Commissievoorstel voorzag in audits voor vers vlees.

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in audits als algemeen beginsel voor alle exploi-

tanten van levensmiddelenbedrijven waar producten van dierlijke oorsprong behandeld

worden die onder de verordening vallen. Gelet op hun specifieke expertise zouden officiële

dierenartsen de audits in slachthuizen, wildverwerkingsinrichtingen en bepaalde uitsnijderijen

moeten uitvoeren. Het wordt aan de lidstaten overgelaten welk personeel het meest geschikt is

om de audits in de overige inrichtingen uit te voeren.

G. Officiële controles op vers vlees (artikel 5)

De Raad is het erover eens dat de kernbeginselen van de officiële controles op vers vlees in

een artikel vermeld moeten worden.

Hij is het er ook over eens dat de lidstaten op basis van een risicoanalyse moeten bepalen

hoeveel leden van het officiële personeel aanwezig moeten zijn bij de slachtlijn van een

bepaald slachthuis, maar acht het niet raadzaam deze aanpak voor het gehele personeel van

het levensmiddelenbedrijf toe te passen.

Ook moeten er strikte, duidelijke regels zijn om te bepalen wanneer het slachthuispersoneel

bij de officiële controles mag helpen. In het bijzonder bij het uitvoeren van bepaalde speci-

fieke taken in verband met officiële controles moet dat personeel altijd onder toezicht van een

officiële dierenarts en onafhankelijk van het productiepersoneel werken.

De Raad vindt het echter niet nodig het toepassingsgebied van de procedure nodeloos in te

perken. Het gemeenschappelijk standpunt geeft de lidstaten in eerste instantie de keuze om

het slachthuispersoneel toe te staan te helpen bij officiële controles op dieren die onder

dezelfde omstandigheden in een groep gehouden worden (pluimvee, lagomorfen, mestvarkens

en mestkalveren). Het systeem kan vervolgens in het licht van de ervaringen via de comito-

logie uitgebreid worden tot andere diersoorten. 1

                                                
1 Artikel 5 strookt derhalve met delen van de EP-amendementen 21, 83 en 87.



11583/1/03 REV 1 ADD 1 ons/hd 7
DG B I    NL

H. Invoer (artikelen 10-15)

De Raad vindt het ook beter dat procedurevoorschriften voor de invoer in de verordening

inzake officiële controles ondergebracht worden. 1 De voorschriften moeten er ook voor

zorgen dat bij de handel tussen de Gemeenschap en derde landen het gelijkwaardigheids-

beginsel gerespecteerd wordt, zonder dat de betrokken partijen onnodige of onuitvoerbare

taken opgelegd krijgen.

Het gemeenschappelijk standpunt bevat derhalve de volgende elementen:

● de algemene regel dat een land alleen op de lijst van derde landen waaruit invoer is

toegestaan gezet mag worden, als daar een communautaire controle heeft plaats-

gevonden, met enige consideratie voor de gevallen waarin dergelijke controles geen

toegevoegde waarde hebben;

● de eis dat inrichtingen uit derde landen op een lijst moeten voorkomen die via een

communautaire procedure is opgesteld en bijgewerkt, geldt alleen voor inrichtingen

waarop prioritaire handhavingsmaatregelen van toepassing zijn, zonder dat afgeweken

wordt van de basiseis dat alle inrichtingen die betrokken zijn bij het vervaardigen van

producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap

aan de communautaire levensmiddelenwetgeving of gelijkwaardige voorschriften

moeten voldoen;

● speciale bepalingen voor vaartuigen om rekening te houden met het feit dat die

werkzaam zijn ver van het grondgebied van het derde land waarvan zij de vlag voeren,

en dat de administratieve regelingen die voor inrichtingen op het vaste land gelden, niet

van toepassing zijn op vaartuigen.

Aangezien de meeste bepalingen inzake de invoer principiële kwesties zijn, staan zij in de

artikelen. Daarnaast bevatten de nieuwe bijlagen V en VI bepaalde technische details, die, zo

nodig, via comitologie gewijzigd kunnen worden.

                                                
1 De artikelen 10 tot en met 15 beantwoorden derhalve ten dele aan de strekking van de EP-

amendementen 26-29, 32, 34 en 35.
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I. Flexibiliteit en comitologie (artikelen 16-18)

De Raad is van mening dat de verordening, net als de andere hygiëneverordeningen, een

procedure moet bevatten op grond waarvan de lidstaten nationale bepalingen kunnen

vaststellen om technische voorschriften op een transparante wijze aan te passen. Deze

flexibiliteit moet echter alleen voor bijlage I gelden, omdat de bijlagen II tot en met VI

voorschriften bevatten die van algemene toepassing moeten blijven. In het kader van de

officiële controles is het dienstig de flexibiliteit toe te passen om proefprojecten mogelijk te

maken om nieuwe benaderingen uit te proberen voor de hygiënecontrole op vlees. 1

De Raad vindt ook dat er, naast de wijziging van de bijlagen en de uitvoeringsbepalingen, via

de comitologie, overgangsregelingen getroffen moeten kunnen worden. 2 Met dezelfde

procedure moeten er ook uitzonderingen kunnen worden toegestaan.

Omwille van de duidelijkheid bevat het gemeenschappelijk standpunt in één artikel een aantal

specifieke besluiten die via de comitologie genomen kunnen worden. 3

J. Toepassingsdatum (artikel 22)

De Raad is het ermee eens dat er door de omvang van de hervorming van de levensmiddelen-

hygiënewetgeving een voldoende lange termijn moet liggen tussen de aanneming van de

nieuwe voorschriften en de toepassing ervan. Ook moet ervoor worden gezorgd dat alle

bestanddelen van het hygiënepakket 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 Artikel 17 strookt derhalve ten dele met EP-amendement 138.
2 De artikelen 16 en 17 stroken derhalve met de EP-amendementen 38, 130 en 131.
3 Artikel 18 beantwoordt aan de strekking van delen van de EP-amendementen 56, 87, 116,

118, 120, 121 en 131.
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K. Gedetailleerde regels voor vers vlees (bijlage I)

Het gemeenschappelijk standpunt bevat een aantal wijzigingen in de gedetailleerde regels
voor de officiële controles op vers vlees, met name de volgende:

● de bepalingen in het gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van de tweede verorde-
ning (houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor producten van
dierlijke oorsprong) zijn geschrapt;

● er is meer aandacht voor de controles op vlees van dieren die een noodslachting hebben
ondergaan; 1

● het gezondheidsmerken wordt beperkt tot karkassen en delen van karkassen van rood
vlees als illustratie van de speciale taak die de officiële dierenarts in zulke gevallen
heeft;

● de omstandigheden worden verduidelijkt waarin vlees ongeschikt voor menselijke
consumptie moet worden verklaard, waaronder vlees met een sterke seksuele geur en
bloed; 2

● er wordt een korte lijst opgesteld met officiële controles die alleen door officiële
dierenartsen uitgevoerd mogen worden, in plaats van een lange lijst van taken die de
officiële assistenten mogen uitvoeren.

Er komt enige flexibiliteit ten aanzien van de aanwezigheid van officiële dierenartsen in
slachthuizen en wildverwerkingsinrichtingen. De aanwezigheid van ten minste één officiële
dierenarts tijdens de ante- en de postmortemkeuring blijft een basiseis, maar de bevoegde
autoriteit mag die aanpassen op basis van een risicobeoordeling en onder strikte voorwaarden
die garanderen dat er een correcte inspectie plaatsvindt. 3

Wat de opleiding betreft, staat het gemeenschappelijk standpunt de bevoegde autoriteiten toe
officiële dierenartsen aan te wijzen die niet getest zijn, indien de kandidaat de vereiste kennis
via een universitaire of post-universitaire studie heeft opgedaan. De Raad acht het echter niet
raadzaam dat de bevoegde autoriteit in andere omstandigheden een dierenarts als officiële
dierenarts aanwijst zonder hem te testen. 4

                                                
1 Bijlage I beantwoordt derhalve aan de strekking van EP-amendement 57.
2 Bijlage I beantwoordt derhalve in grote lijnen aan de strekking van de EP-amendementen 132

en 133.
3 Bijlage I beantwoordt derhalve aan een deel van EP-amendement 85.
4 Bijlage I beantwoordt derhalve aan een deel van EP-amendement 88.
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Het gemeenschappelijk standpunt brengt ook een kleine wijziging aan in het onderscheid

tussen de praktische en de theoretische opleiding van officiële assistenten zonder iets te

veranderen aan de eis van 900 uur opleiding in totaal. De bepaling dat het aantal uren

opleiding voor een bepaalde datum verhoogd moest worden, is geschrapt, omdat dit eerder

een politiek doel dan een wettelijke eis was. De Commissie zal echter bij de opstelling van

haar verslag over de ervaring die met de uitvoering van de verordening is opgedaan, nagaan

of het wenselijk is de minimumopleidingseisen voor officiële assistenten aan te scherpen. 1

L. Gedetailleerde regels voor levende tweekleppige weekdieren (bijlage II)

De Raad is van mening dat de bemonstering voor de toxine-analyse van levende twee-

kleppige weekdieren in de regel wekelijks moet plaatsvinden tijdens de verzamelperiode. Er

moet echter wel enige soepelheid betracht worden om de frequentie in het licht van een

risicoanalyse op te voeren of te verlagen. 2

Het gemeenschappelijk standpunt bevat gemoderniseerde criteria voor de indeling van

productie- en heruitzettingsgebieden. De criteria voor de gebieden van de klassen B en C

hebben nu alleen betrekking op E.coli, omdat men het erover eens is dat fecale coliformen

geen betrouwbare aanwijzing voor fecale verontreiniging zijn. Het is mogelijk via de comito-

logie deze criteria te wijzigen, en bemonsteringschema's en analysemethoden en -toleranties

op te stellen. 3

M. Gedetailleerde regels voor visserijproducten (bijlage III)

Het gemeenschappelijk standpunt bevat verduidelijkingen van de officiële controles voor de

productie en het in de handel brengen van visserijproducten. Het bevat onder meer gedetail-

leerde regels voor de officiële controle op vaartuigen die verduidelijken welke controles nodig

zijn en welke mogelijk zijn, rekening houdend met de praktische en legale specifieke

kenmerken.

                                                
1 Deze toezegging beantwoordt aan de strekking van EP-amendement 99.
2 Bijlage II strookt derhalve met een deel van EP-amendement 122.
3 Artikel 18, punt 13 en artikel 20, punt 3.
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N. Gedetailleerde regels voor rauwe melk (bijlage IV)

Het gemeenschappelijk standpunt bevat alleen de specifieke eisen voor de officiële controles
op de productie en inzameling van rauwe melk. De regels die een kopie zijn van de algemene
eisen voor alle producten van dierlijke oorsprong, zijn geschrapt.

O. Overige punten

Om deze tekst af te stemmen op de andere delen van het hygiënepakket wordt in het
gemeenschappelijk standpunt de Commissie verzocht

● zo nodig de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid te raadplegen (artikel 20);
● na vijf jaar verslag uit te brengen over de uitvoering van de verordening (artikel 21).

In het gemeenschappelijk standpunt zijn niet de amendementen van het Parlement over-
genomen die de Commissie niet kon accepteren, met name:

● de uitbreiding van het gezondheidsmerk tot vlees van pluimvee en lagomorfen; 1

● de verantwoordelijkheden van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven; 2

● de onnodige beperkingen van het toepassingsgebied met betrekking tot het slachthuis-
personeel dat bij de officiële controles helpt; 3

● het schrappen van de mogelijkheid om bepaalde categorieën mestvarkens aan een
visuele postmortemkeuring te onderwerpen; 4

● het vooruitlopen op het resultaat van de besprekingen die zullen plaatsvinden in de
context van de onderhandelingen over het verordeningsvoorstel inzake officiële
controles van diervoeders en levensmiddelen; 5

● de invoering van specifieke bepalingen voor kleine ambachtelijke bedrijven in plaats
van flexibiliteit op basis van een risicoanalyse. 6

                                                
1 Amendementen 62-64.
2 Amendementen 65 en 129.
3 Amendementen 81, 100, 127, 135, 136, 139 en 140.
4 Amendement 109.
5 Amendementen 4, 69, 70, 76 en 77.
6 Amendementen 15 en 90.
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Bovendien kunnen de Raad en de Commissie geen amendementen aanvaarden die de

nieuwe hygiënewetgeving nodeloos aanscherpen, 1 verzwakken 2 of compliceren 3 of

niet stroken met het toepassingsgebied of andere bepalingen. 4

IV. CONCLUSIE

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

aanvaardt en dat de ontwerp-verordening verscheidene 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 Amendementen 2, 30, 33, 55, 67, 68, 75, 105, 106, 119 en 128.
2 Amendementen 46, 73, 101-103, 107 en 123.
3 Amendementen 6, 10, 31, 36, 37, 71, 72, 125 en 126.
4 Amendementen 80, 114 en 137.
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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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aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 11502/03 + ADD 3
nr. Comv.: 10427/00 - COM(2000) 438 def.

10987/02 - COM(2002) 377 def.
Betreft: Levensmiddelenhygiëne - vaststelling van gemeenschappelijke standpunten met

het oog op de aanneming van:
- een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake levens-

middelenhygiëne
- een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling

van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oor-
sprong

- 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
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In de bijlage staan verklaringen voor de Raadsnotulen.

___________________
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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.
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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.



12133/03 ADD 1 ass/NGS/mj 4
BIJLAGE DG B I    NL

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.
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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.



17  

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.



21  

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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