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Betreft: Verzoekschrift 0544/2011, ingediend door Roberto Raggi en Giuseppe Fusari 
(Italiaanse nationaliteit), namens SOS Consumatore en de Associazione Consumatori 
Europei, over consumentenbescherming en de bestrijding van namaaklevensmiddelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestranten wijzen op de schadelijke invoer naar de Europese Unie van – vaak uit China 
afkomstige – namaaklevensmiddelen en levensmiddelen die niet voldoen aan de hygiëne- en 
gezondheidsvoorschriften die gelden in de lidstaten.

Zij verzoeken de Commissie de invoer van namaaklevensmiddelen die schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid, harder te bestrijden, en toezicht te houden op het beheer van de Europese 
havens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Het verzoekschrift

Rekwestrant is het niet eens met de EU-wetgeving betreffende de voedselketen en zou veel 
liever zien dat er maatregelen worden genomen om burgers te beschermen tegen 
namaaklevensmiddelen. Hij stoort zich met name aan de hoeveelheid levensmiddelen die in 
Italië worden geïmporteerd en betwijfelt of de relevante nationale controleautoriteiten in staat 
zijn de door hem waargenomen risico's het hoofd te bieden.
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De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie is het niet met rekwestrant eens dat een groot deel van de EU-wetgeving op dit 
terrein inadequaat is. De levensmiddelenwetgeving legt de nadruk op de interne markt in deze 
sector – die ruim 10% van de consumptie van huishoudens in EU27 vertegenwoordigt – en 
vormt een belangrijk deel van het EU-aquis, ten gunste van miljoenen burgers die aantoonbaar 
over de meest gevarieerde en veiligste levensmiddelen ter wereld beschikken. Dit acquis is 
uiteraard onderworpen aan toezicht. De Commissie houdt zich momenteel bezig met de 
verlichting van de administratieve lasten en de bevordering van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel. De concrete acties zijn onderdeel van de agenda voor slimme 
regelgeving. Sinds 2007 voert de Commissie een grootschalige operatie uit om administratieve 
kosten te meten en administratieve lasten te verlichten. Naar schatting is het haalbaar de 
administratieve kosten terug te brengen met 25% in 2012. Dit zou aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de economie van de EU, gelijkstaand aan 1,4% groei op bbp-niveau.

Het zeventiende verslag "De wetgeving verbeteren"1 verschaft achtergrondinformatie over de 
beginselen en geeft voorbeelden van belangrijke zaken waarbij twijfels in verband met de 
subsidiariteit zijn gerezen. Het laat de grote verscheidenheid aan adviezen zien van de 
verschillende actoren, te weten de Commissie, het Europees Parlement, De Raad, het Comité van 
de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité en de nationale parlementen. De Commissie 
brengt in de tweede helft van 2012 verslag uit over de voortgang van de agenda voor slimme 
regelgeving.

Wat betreft de specifieke kwestie van voedselveiligheid en het vermogen van de autoriteiten om 
deze te garanderen, verwijst de Commissie de Commissie verzoekschriften met name naar artikel 
8 van Verordening (EG) Nr. 178/20022 (meestal aangeduid als de "Algemene 
Levensmiddelenwetgeving"), krachtens welke de voorkoming van frauduleuze en bedrieglijke 
praktijken, van de vervalsing van levensmiddelen en van alle andere praktijken die de consument 
kunnen misleiden een van de doelstellingen is van de Europese levensmiddelenwetgeving. 
Bovendien wordt misleidende etikettering nadrukkelijk verboden door de algemene 
voorschriften inzake voedseletikettering. Artikel 2 van Richtlijn 2000/13/EG inzake de 
etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame3, 
stelt dat de etikettering en de wijze waarop deze is uitgevoerd de koper niet mogen kunnen 
misleiden, onder meer ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel en met name, maar 
niet uitsluitend, van de aard en de identiteit ervan. Dit is eveneens van toepassing op de 
presentatie van en de reclame voor levensmiddelen.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de communautaire wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en zien er via de organisatie van officiële controles op toe dat 
exploitanten hiervan in alle stadia van de productie, verwerking en distributie aan de relevante 
vereisten voldoen. Er moeten regelmatig officiële controles worden verricht op basis van een 
risicobeoordeling en met een passende frequentie, en er moeten adequate maatregelen worden 
genomen om risico's uit te sluiten en de naleving van de Europese levensmiddelenwetgeving te 
garanderen, zowel voor binnenlandse als voor geïmporteerde producten. Wat betreft de importen 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:NL:PDF.
2 Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van 
de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PB L 
31 van 1.2.2002.
3 PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
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waar rekwestrant op doelt, wordt hij verwezen naar Speciaal verslag nr. 1/2010 van de Europese 
Rekenkamer over douaneprocedures en Speciaal verslag nr. 14/2010 over vleesimporten. Hierin 
is veel nuttige achtergrondinformatie te vinden.

Het namaken van levensmiddelen in Europa is een strafbaar feit dat buiten de directe 
werkingssfeer van het EU-recht valt. De Commissie wil de leden van de Commissie 
verzoekschriften echter graag wijzen op de recente (november 2011) operatie van "OPSON"1, 
die werd gecoördineerd door Interpol, Europol en de controleautoriteiten van acht lidstaten2 en 
die leidde tot de inbeslagname van tientallen tonnen namaakproducten. Het ging met name om 
levensmiddelen met een hoge marge (kaas, wijn, olie, chocolade enz.) die voor langere tijd 
kunnen worden opgeslagen. Deze operatie toont aan dat de relevante autoriteiten in staat zijn dit 
soort problemen op effectieve wijze aan te pakken.

Wat betreft risico's voor consumenten door onveilige of verontreinigde producten, verwijst de 
Commissie de Commissie verzoekschriften nogmaals naar het systeem voor snelle 
waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders3. De Commissie is van mening dat dit 
systeem, dat bij vaststelling van een risico de commercialisering van landbouwproducten moet 
controleren, goed werkt. Van de 55 meldingen die het systeem in 2011 ontving, betrof de 
meerderheid afkeuringen aan de grens, wat nu juist een van de zorgen van rekwestrant is.

De zorg van rekwestrant over informatie aan de consument is uiteraard ook een voortdurende 
zorg van het Europees Parlement, zoals naar voren kwam in de recente debatten die uitmondden 
in een overeenstemming in tweede lezing in juli 2011 (verslag-Sommer, EP-referentienummer 
A7-0109/2010). Aanvullende initiatieven op het gebied van handelsnormen en kwaliteitsmerken 
worden momenteel in eerste lezing behandeld (verslagen-Perez, EP-referentienummers C7-
0423/2010 en C7-0422/2010). Het is mogelijk nuttig om rekwestrant hierop te wijzen.

Conclusie

Hoewel elk voedselsysteem zoals hierboven aangegeven voor verbetering vatbaar is, is de 
Commissie niet van mening dat handel in levensmiddelen inherent risicovol is voor consumenten 
in Europa en deelt zij de visie van rekwestrant in dit opzicht niet.

                                               
1 Dit betekent "voedsel" in het Oudgrieks.
2 http://www.contrefacon-riposte.info.
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm.


