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COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

UITVOERING VAN DE EUROPESE WETGEVING OP HET GEBIED VAN 
VOEDSELVEILIGHEID IN DE LIDSTATEN

ZITTING VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER VAN 20 – 21 JUNI 2006

COËXISTENTIE

1. Teelt van genetisch gemodificeerde organismen (Renate Sommer)

Wanneer overweegt de Commissie drempelwaarden vast te leggen voor de etikettering van 
conventioneel zaaigoed dat onbedoeld, maar technisch onvermijdelijk, sporen van genetisch 
gemodificeerde organismen bevat?

Commissaris Fischer Boel, die belast is met landbouw en plattelandsontwikkeling, had in januari 
(op de Grüne Woche, een internationale landbouw- en voedseltentoonstelling in Berlijn) 
aangekondigd dat de Commissie tot het einde van het jaar regelingen over de haalbaarheid van 
de coëxistentie bij de teelt van genetisch gemodificeerde organismen wil goedkeuren. Wat is de 
positie van commissaris Kyprianou over coëxistentie? 

De regeling met betrekking tot aansprakelijkheid (objectieve aansprakelijkheid) in de Duitse wet 
inzake gentechniek zal voorlopig blijven bestaan. Wat is de houding van de Commissie met 
betrekking tot de verenigbaarheid van de Duitse aansprakelijkheidsregeling met de richtlijn 
inzake ingeperkt gebruik van GGM‘s, die momenteel door de lidstaten wordt omgezet?

2. GGM-culturen (Satu Hassi)

In haar mededeling COM(2006)0104, die een rapport over de uitvoering van de nationale 
maatregelen voor de coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en ecologische 
culturen bevat, toont de Commissie aan dat slechts vier lidstaten nationale wettelijke bepalingen 
hebben uitgevaardigd om de conventionele en de biologische landbouw te beschermen tegen 
contaminatie door genetisch gemodificeerde gewassen. Is de Commissie tevens van mening dat 
juridische maatregelen op EU-niveau zijn vereist om zorg te dragen voor coëxistentie alsmede 
voor de vrije keuze van consumenten en telers?

HYGIËNE VAN VOEDSEL EN VOER
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3. Richtsnoeren voor goede hygiënische praktijken (Karl-Heinz Florenz)

Verordening nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne alsmede Verordening nr. 183/2005 
inzake diervoederhygiëne zetten de lidstaten ertoe aan de economisch betrokkenen op te roepen 
om vrijwillige richtsnoeren voor de nakoming van goede hygiënische praktijken vast te stellen. 

Hoe ondersteunt de Commissie de uitwerking van Europese richtsnoeren?
Hoe wordt op lange termijn bewerkstelligd dat de nationale richtsnoeren bijeen worden gebracht 
en voor gemeenschappelijke hygiënenormen in de gehele EU zorgen?

4. Informatie over de voedselketen (Karl-Heinz Florenz)

Bijlage II, afdeling III van Verordening (EG) nr. 853/2004 vereist het doorgeven van informatie 
over de gezondheidstoestand van de slachtdieren tussen de veehouder en het slachthuis. Voor dit 
criterium heeft de Commissie reeds in de betreffende verordening met overgangsregelingen een 
overgangsperiode vastgelegd. 

Zijn er van de kant van de Commissie hiervoor projecten gepland waarin het uitvoerbare 
doorgeven van informatie tussen de veehouder en het slachthuis wordt getest?
Heeft de Commissie een overzicht over de uitvoering van deze eis in de afzonderlijke lidstaten in 
de varkens- en rundvleessector?

5. Register van de exploitanten van levensmiddelen- en diervoederbedrijven (Karl-
Heinz Florenz)

Volgens Verordening nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne alsmede volgens Verordening 
nr. 183/2005 inzake diervoederhygiëne zijn veehouders zowel “exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven” als “exploitanten van diervoederbedrijven” en is de registratieplicht 
van toepassing.

Is de Commissie voornemens om hier de registratieprocedures en de in het kader van de 
registratie verstrekte nummers binnen de lidstaten in heel Europa gezamenlijk af te stemmen?

Hoe zorgt de Commissie ervoor dat met name bij de intracommunautaire handel in diervoeder 
het bewijs van de registratie als “exploitant van een diervoederbedrijf” bij de afnemers van het 
diervoeder aanwezig is?

6. Waarborgen in de diervoedersector (Karl-Heinz Florenz)

Artikel 8 van Verordening (EG) nr. 183/2005 inzake diervoederhygiëne eist financiële 
waarborgen van de exploitanten van diervoederbedrijven voor het afdekken van eventuele 
schades die door onveilige diervoeders in de daarop volgende voedselketen worden veroorzaakt.

Welke conclusies trekt de Commissie hier uit het onderzoek over de haalbaarheid van zulke 
financiële waarborgen, waartoe opdracht is gegeven?
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Waarin ziet de Commissie hier een duidelijke bijdrage tot de voedselveiligheid?

RESIDUEN

7. Resten van pesticiden en antibiotica in levensmiddelen (Horst Schnellhardt)

Sinds 1 januari 2006 zijn Verordeningen (EG) 852/2004, 853/2004 en 854/2004 geldig. De 
uitvoering ervan zorgt voor problemen.

Waarin ziet u de grootste belemmeringen waardoor de verordeningen inzake hygiëne vanaf 
1 januari 2006 niet volledig gelden?

Dient te worden gevreesd dat de strategie van de EU over de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke bepalingen in gevaar komt, aangezien kan worden geconstateerd dat de flexibiliteit in 
vele lidstaten door zeer gedetailleerde regelingen wordt beperkt?

De bepalingen inzake hygiëne hebben het doel om op de wetenschap gebaseerde 
controlewerkzaamheden uit te voeren. Dat veronderstelt dat relevante opleidingen beschikbaar 
zijn voor de gebieden waarop controles zijn voorzien. De EU-Commissie heeft de verplichting 
tot opleiding door de lidstaten verlengd tot 2009. 
Hoe wil de EU-Commissie met deze regeling voldoen aan het principe van de voorschriften 
inzake hygiëne?

Wordt het proces van de omzetting van de hygiënevoorschriften in de lidstaten door het FVO in 
Grange begeleid?

Welke wijzigingen zijn er op grond van de nieuwe bepalingen inzake hygiëne doorgevoerd in de 
controlewerkzaamheden van het FVO? De flexibiliteit in de bepalingen inzake hygiëne maakt 
een gedifferentieerde beslissing door de officiële instantie ter plaatse mogelijk op basis van een 
wetenschappelijke grondslag. Is het FVO voornemens de toegepaste wetenschappelijke 
grondslag te toetsen of accepteert het in principe de ter plaatse genomen besluiten van de 
instantie?

Is er in de afgelopen jaren in Europa een verbetering opgetreden met betrekking tot residuen
(pesticiden, medicamenten)?

a) bij de import
b) bij producten binnen de EU?

8. Hoeveelheden residuen (Satu Hassi)

Uit de controlerapporten van de EU, de lidstaten en de NRO blijkt dat er ernstige problemen 
bestaan met betrekking tot residuen van gewasbeschermingsproducten in levensmiddelen; deze 
residuen worden daarin vaak in hoeveelheden aangetroffen, die ver boven de toegestane 
maximale hoeveelheden liggen. De Commissie komt in het rapport over de in 2004 uitgevoerde 
controles tot de conclusie dat een risico voor de gezondheid, met name voor de gezondheid van 
vatbare groepen, niet kan worden uitgesloten. 

In de meeste gevallen worden de betrokken producten niet uit de markt genomen: verse groenten 
en fruit zijn reeds geconsumeerd voordat de laboratoriumresultaten beschikbaar zijn.
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Welke maatregelen neemt de Commissie om doeltreffender controles van residuen in de lidstaten 
uit te voeren? Is de Commissie ook van mening dat producten, naast controles op de 
eindproducten, onaangekondigd dienen te worden gecontroleerd in eerdere stadia van de 
voedselketen, namelijk in de landbouwbedrijven? 

9. Slachthuispersoneel (Linda McAvan)

Wat wordt precies bedoeld met de formulering met betrekking tot het slachthuispersoneel 
“aanvullende scholing en noodzakelijke regelingen …” in artikel 14 (“Scholing van 
slachthuispersoneel dat assistentie verleent bij officiële controles in slachthuizen”) van 
Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie [PB L 338 van 22.12.2005, blz. 87]? Zullen 
vanaf 1 januari 2010 de “aanvullende scholing en noodzakelijke regelingen …” met name 
vereisen dat het personeel van slachthuizen grondig opgeleid wordt en de voor officiële 
assistenten vereiste uitgebreide examens afleggen en niet alleen de scholing of het examen over 
taken die door het personeel worden uitgevoerd?

VISPRODUCTEN

10. Etikettering van visserijproducten in het stadium van de detailhandel en informatie 
aan de consumenten (Satu Hassi)

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bevat gedetailleerde bepalingen over de 
etikettering van visserijproducten in het stadium van de detailhandel en het informeren van de 
consumenten. De in de handel gebruikte omschrijvingen van de soort, de productiemethode (op 
zee of in binnenwateren gevangen of gefokt) en het vanggebied dienen te worden vermeld. Zoals 
echter uit marktonderzoek blijkt, worden deze bepalingen slechts zelden nagekomen. Welke 
maatregelen neemt de Commissie om te garanderen dat de bepalingen inzake etikettering door de 
lidstaten en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven naar behoren worden uitgevoerd? Is de 
Commissie voornemens om in het kader van de nieuwe versie van de horizontale Richtlijn 
2000/13/EG inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen bepalingen in de nieuwe 
versie over de etikettering van bepaalde producten op te nemen?

INSPECTIECONTROLES

11. Inspectiecontroles (Antonios Trakatellis)

Inspectiecontroles op het gebied van de voedselveiligheid en het aanscherpen van de controles 
van de invoer uit derde landen alsmede maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten.

In Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad 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 worden de rol en bevoegdheden van privé-ondernemingen 
en overheidsinstanties geregeld met het oog op de waarborging van de voedselveiligheid, onder 
andere ook voor geïmporteerde producten. In Griekenland blijkt bijvoorbeeld steeds vaker uit 
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controles door de bevoegde instanties dat ongeschikte levensmiddelen worden ingevoerd 
(levensmiddelen die antibiotica, alfatoxine met listeriabacteriën en andere bevatten). Met het oog 
op het feit dat de in het producentenrecht van de Gemeenschappen ter waarborging van de 
veiligheid van geïmporteerde levensmiddelen vastgelegde controleprocedures de opbouw van 
controlevoorzieningen en de regelmatige delegatie van controlegroepen van de Commissie naar 
derde landen vereisen, die ter plaatse de nakoming van alle bepalingen inzake de 
volksgezondheid dienen te controleren en het juiste functioneren van de interne markt dienen te 
garanderen, wordt de Commissie de vraag gesteld, welke subsidiemaatregelen worden 
voorgesteld om de efficiency van de controles te verhogen en illegale importen uit derde landen 
aan het licht te brengen. Hoe is de Commissie voornemens om de lidstaten waarin 
levensmiddelen in grote hoeveelheden in omloop worden gebracht en geïmporteerd, te 
ondersteunen, om de voedselveiligheid en bijgevolg de bescherming van de volksgezondheid 
van de Europese burgers te garanderen? 


