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UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

GENNEMFØRELSE AF EU'S FØDEVARELOVGIVNING I MEDLEMSSTATERNE

MØDE I MILJØUDVALGET 20.-21. JUNI 2006

SAMEKSISTENS

1. Dyrkning af genetisk modificerede organismer (Renate Sommer)

Hvornår overvejer Kommissionen at fastlægge grænseværdier for mærkning af konventionel 
såsæd, der utilsigtet, men teknisk set uundgåeligt indeholder spor af genetisk modificerede 
organismer?

Kommissær Fischer Boel, der er ansvarlig for landbrug og udvikling af landdistrikter, meddelte i 
januar (på Grüne Woche i Berlin), at Kommissionen inden årets udgang vil vedtage 
bestemmelser om gennemførligheden af sameksistens ved dyrkning af genetisk modificerede 
organismer. Hvordan forholder kommissær Kyprianou sig til spørgsmålet om sameksistens? 

Erstatningsansvarsreglen (objektivt ansvar) i den tyske gentekniklov vil forblive uændret indtil 
videre. Hvad er Kommissionens holdning til spørgsmålet om den tyske ansvarsregels 
forenelighed med udsætningsdirektivet, der netop er ved at blive gennemført i medlemsstaterne?

2. GMO-afgrøder (Satu Hassi)

I sin meddelelse KOM(2006)0104 om gennemførelsen af nationale foranstaltninger for 
sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug, 
dokumenterer Kommissionen, at kun fire medlemsstater har vedtaget nationale retsforskrifter for 
at beskytte det konventionelle og det økologiske landbrug imod kontamination med genetisk 
modificerede afgrøder. Er Kommissionen enig i, at der er behov for lovgivningsforanstaltninger 
på EU-niveau for a sikre sameksistensen og forbrugernes og producenternes frie valg?

FØDEVARE- OG FODERSTOFHYGIEJNE

3. Retningslinjer for god hygiejnepraksis (Karl-Heinz Florenz)
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Ifølge forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne og forordning (EF) nr. 183/2005 om 
foderstofhygiejne skal medlemsstaterne tilskynde virksomhederne til at udarbejde frivillige 
retningslinjer for overholdelse af god hygiejnepraksis. 

Hvordan støtter Kommissionen udarbejdelsen af europæiske retningslinjer?
Hvordan opnås det på lang sigt, at de enkelte staters retningslinjer harmoniseres, så der kan 
indføres ensartede hygiejnestandarder i hele EU?

4. Informationer om fødevarekæden (Karl-Heinz Florenz)

Ifølge bilag II, afsnit III, i forordning (EF) nr. 853/2004 skal en landmand give slagteriet
oplysninger om slagtedyrs sundhedstilstand. Kommissionen har fastlagt en overgangsperiode for 
indførelsen af denne regel, og der er fastlagt overgangsordninger i den tilsvarende forordning. 

Er der fra Kommissionens side planlagt projekter med henblik på at afprøve fremsendelsen af
oplysninger fra landmand og slagteri i praksis?
Har Kommissionen overblik over gennemførelsen af dette krav i de enkelte medlemsstater i 
svine- og oksekødsproduktionen?

5. Register over ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder (Karl-Heinz Florenz)

Ifølge forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne og forordning (EF) nr. 183/2005 om 
foderstofhygiejne er landmænd både "fødevarevirksomhedsledere" og 
"foderstofvirksomhedsledere" og er som sådanne omfattet af registreringspligten.

Er det fra Kommissionens mening, at registreringsprocedurerne og de numre, der tildeles i 
forbindelse med registreringen i de enkelte medlemsstater, skal harmoniseres på europæisk plan?

Hvordan sikrer Kommissionen, at købere af foderstoffer, navnlig ved handel med foderstoffer 
internt i Fællesskabet, har bevis for, at de er registreret som "foderstofvirksomhedsleder"?

6. Sikkerhedsstillelse i foderstofsektoren (Karl-Heinz Florenz)

Det bestemmes i artikel 8 i forordning (EF) nr. 183/2005 om foderstofhygiejne, at
foderstofvirksomhedslederne skal stille finansiel sikkerhed for eventuelle skader, der forårsages 
senere i fødevarekæden som følge af usikre foderstoffer.

Hvilke konsekvenser drager Kommissionen af den undersøgelse, den har foretaget vedrørende
gennemførligheden af sådanne finansielle garantier?

På hvilken måde kan dette i Kommissionens øjne yde et entydigt bidrag til fødevaresikkerheden?

RESTKONCENTRATIONER

7. Restkoncentrationer af pesticider og antibiotika i fødevarer (Horst Schnellhardt)

Forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 har været i kraft siden 
den 1. januar 2006. Gennemførelsen volder visse problemer.
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Hvori ser De de største hindringer for den fulde gennemførelse af forordningerne om hygiejne 
pr. 1.1.2006 ?

Er der grund til at frygte, at EU's strategi for tilnærmelse af lovgivning bringes i fare, eftersom
fleksibiliteten i mange medlemsstater er begrænset af meget detaljerede regler?

Med hygiejnebestemmelserne forfølges et mål om at udføre en videnskabeligt baseret kontrol. 
Dette forudsætter, at de kontrolansvarlige får en relevant undervisning. Kommissionen har 
forlænget medlemsstaternes frist for opfyldelsen af deres uddannelsesforpligtelser frem til 2009. 
Hvordan vil Kommissionen med denne forlængelse leve op til dette grundlæggende princip i 
hygiejnebestemmelserne?

Følges gennemførelsen af hygiejneforordningerne i medlemsstaterne af Levnedsmiddel- og 
Veterinærkontoret (FVO) i Grange?

Hvilke ændringer indebærer de nye hygiejnebestemmelser for FVO's kontrolvirksomhed? 
Hygiejnebestemmelsernes fleksibilitet giver officielle myndighed mulighed for på stedet at 
træffe en differentieret afgørelse baseret på et videnskabeligt grundlag. Har FVO til hensigt at 
kontrollere det anvendte videnskabelige grundlag, eller vil FVO principielt altid acceptere 
myndighedens ad hoc-beslutning?

Er der i de seneste år sket en forbedring med hensyn til restkoncentrationer (pesticider, medicin) 
i Europa?

a) for importerede produkter
b) for produkter inden for EU?

8. Restkoncentrationer (Satu Hassi)

Af kontrolrapporter fra EU, medlemsstaterne og ngo'er fremgår det, at der er alvorlige problemer 
med rester af plantebeskyttelsesmidler i fødevarer; disse påvises ofte deri i mængder, der ligger 
langt over de tilladte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Kommissionen når i sin 
beretning om de i 2004 gennemførte kontroller frem til den konklusion, at man ikke kan 
udelukke en sundhedsrisiko, navnlig ikke for udsatte gruppers vedkommende. 

I de fleste tilfælde fjernes de berørte produkter ikke fra markedet: Frisk frugt og grønt er spist, 
inden laboratorieresultaterne foreligger.

Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet for at gennemføre mere effektive kontroller af 
restkoncentrationer i medlemsstaterne? Er Kommissionen også af den opfattelse, at kontrollerne 
af de endelige produkter skal suppleres med uanmeldte kontrolbesøg hos tidligere led i 
fødevarekæden, nemlig på landbrugsbedrifterne? 

9. Slagteriansatte (Linda McAvan)

Hvad menes der præcist med formuleringen, der refererer til de slagteriansatte: "den supplerende 
uddannelse og struktur, der er nødvendig for, …" i artikel 14 ("Uddannelse af slagteriansatte, der 
bistår med den offentlige kontrol") i Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 [EUT L 338 
af 22.12.2005, s. 87]? Vil "den supplerende uddannelse og struktur" fra den 1. januar 2010 især 
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kræve, at slagteriansatte gennemgår hele den uddannelse og består hele den eksamen, der kræves 
af officielle faguddannede medhjælpere, og ikke kan nøjes med at uddanne sig og tage eksamen i 
de arbejdsopgaver, der udføres af slagteriansatte?

FISKERIVARER

10. Forbrugeroplysning og mærkning af fiskerivarer i detailhandelsleddet (Satu Hassi)

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 104/2000 indeholder udførlige forskrifter om forbrugeroplysning 
og mærkning af fiskerivarer i detailhandelsleddet. Artens handelsbetegnelse, 
produktionsmetoden (fiskeri eller opdræt) og fangstområdet skal angives. Som det imidlertid 
fremgår af markedsundersøgelser, overholdes disse forskrifter kun sjældent. Hvilke 
foranstaltninger træffer Kommissionen for at garantere, at medlemsstaterne og 
fødevarevirksomhederne gennemfører mærkningsforskrifterne korrekt? Har Kommissionen i 
forbindelse med den nye udgave af det horisontale direktiv 2000/13/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for 
levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler til hensigt at indføje forskrifter om 
mærkning af bestemte produkter?

INSPEKTIONSKONTROL

11. Inspektionskontrol (Antonios Trakatellis)

Inspektionskontrol angående fødevaresikkerhed og skærpelse af kontrollen med varer indført fra 
tredjelande samt foranstaltninger til støtte for medlemsstaterne.

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed reguleres private virksomheders og offentlige 
myndigheders ansvarsområder med hensyn til varetagelse af fødevaresikkerheden, bl.a. også for 
importerede varer. I Grækenland viser de ansvarlige myndigheders kontrol eksempelvis stadig 
oftere, at der er indført usunde fødevarer (fødevarer, der indeholder antibiotika, alfatoksiner med 
listeria-bakterier m.v.). Eftersom de kontrolprocedurer, der er fastlagt i Fællesskabets 
producentlovgivning for importerede fødevarers sikkerhed, nødvendiggør opbygningen af 
kontrolinstanser og regelmæssig udsendelse af Kommissionens kontrolgrupper til tredjelande, 
hvor de skal kontrollere overholdelsen af samtlige folkesundhedsforskrifter og skal sikre, at det 
indre marked fungerer korrekt, bedes Kommissionen oplyse, hvilke støtteforanstaltninger den 
foreslår for at øge kontrollens effektivitet og afsløre illegale indførsler fra tredjelande. På hvilken 
måde forestiller Kommissionen sig at støtte de medlemsstater, i hvilke der i stort omfang 
indføres og handles med fødevarer, for at sikre fødevaresikkerheden og dermed værne om de 
europæiske borgeres sundhed? 


