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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop hoe belangrijk het is dat de consument de herkomst kent van de levensmiddelen 
die hij koopt; is daarom verheugd over de binnenkort door de Commissie vast te stellen 
uitvoeringshandelingen inzake de vrijwillige oorsprongsetikettering voor alle 
voedselingrediënten; verzoekt de levensmiddelenproducenten op dit punt het initiatief te 
nemen door te zorgen voor efficiënte traceerbaarheidssystemen en door met het oog op de 
transparantie nauwkeurige informatie op hun producten te vermelden;

2. is verheugd over de binnenkort door de Commissie vast te stellen uitvoeringshandelingen 
inzake de oorsprongsetikettering voor alle vlees en de effectbeoordeling van de 
oorsprongsetikettering voor vlees dat als voedselingrediënt wordt gebruikt; benadrukt het 
belang van heldere en geharmoniseerde regels en roept de lidstaten op deze regels snel en 
op een coherente manier in te voeren in de hele EU; is evenwel bezorgd dat verdere 
wetgeving op dit gebied de concurrentie kan ondermijnen, de toegang tot de markt kan 
beperken of tot hogere kosten voor kmo's en de consument kan leiden;

3. onderstreept dat het vertrouwen van de consument moet worden herwonnen op een interne 
markt voor levensmiddelen; wijst erop dat zelfregulering, betere en transparante 
wetgeving en de doeltreffende uitvoering ervan de toekomst hebben in plaats van nog 
meer wetgeving;

4. verzoekt de lidstaten de coördinatie tussen gezondheidszorginstanties in de afzonderlijke 
lidstaten te verbeteren, omdat het ontbreken van de noodzakelijke informatie-uitwisseling 
oneerlijke actoren in de toeleveringsketen vrij spel geeft;

5. is van mening dat de verwijzing naar fraudepraktijken in de algemene levensmiddelenwet1

niet toereikend is en fraude buiten beschouwing laat die geen gevaar oplevert voor de 
voedselveiligheid of de volksgezondheid; verzoekt de Commissie met een definitie van 
fraude te komen waaronder ook financieel gewin en de intentie tot het plegen van fraude 
vallen;

6. roept de lidstaten op te zorgen voor voldoende hulpmiddelen voor onaangekondigde en 
onafhankelijke officiële controles die worden uitgevoerd door goed opgeleide en goed 
uitgeruste diensten; benadrukt het feit dat efficiënte controles en inspecties moeten 
worden uitgevoerd zonder dat dit leidt tot onnodige administratieve rompslomp voor 
kmo's;

7. is verheugd over het feit dat de herziening van de officiële controles door de Commissie 
fraude economisch minder aantrekkelijk maakt; onderstreept evenwel dat de boetes die nu 
in de levensmiddelensector worden opgelegd niet hoog genoeg zijn om fraude te 
voorkomen; verzoekt daarom de Commissie en de lidstaten met klem om zwaardere en 

                                               
1 PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
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evenredige sancties met een sterker afschrikkend effect in te voeren;

8. vindt het zorgwekkend dat gevallen van fraude zelden tot een proces leiden; benadrukt dat 
er bij deze onderzoeken betere prioriteiten moeten worden gesteld en dat de 
samenwerking tussen alle relevante overheidsinstanties (bijvoorbeeld het Voedsel- en 
Veterinair Bureau, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de douane en 
rechtshandhaving) en de levensmiddelenproducenten moet worden verbeterd, vooral als 
het gaat om grensoverschrijdende fraude; benadrukt dat de anti-fraudecompetenties 
moeten worden vergroot, zoals de vaardigheid in het gebruik van IT-hulpmiddelen en 
gegevensverzameling, en dat er passende hulpmiddelen moeten worden verstrekt aan 
voedsel- en veterinaire instanties; verzoekt de lidstaten de oprichting van gespecialiseerde 
misdaadafdelingen te overwegen, en proactief in plaats van reactief op te treden, door 
ervoor te zorgen dat er alomvattende controles en doeltreffende maatregelen worden 
ingevoerd ter bestrijding van voedselfraude.
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