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UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

GENOMFÖRANDE AV EU:S LIVSMEDELSRÄTTSLIGA FÖRESKRIFTER I 
MEDLEMSSTATERNA

FRÅGOR TILL KOMMISSIONEN FÖR DISKUSSION 
UNDER MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 20–21 JUNI 2006

SAMEXISTENS

1. Odling av genetiskt modifierade organismer (Renate Sommer)

När tänker kommissionen fastställa tröskelvärden för märkning av konventionellt utsäde som 
oavsiktligt, men tekniskt ofrånkomligt, innehåller spår av genetiskt modifierade organismer? 

Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, 
kungjorde i januari (Gröna veckan i Berlin) att kommissionen avser att anta bestämmelser om 
samexistens vid odling av genetiskt modifierade organismer innan årets slut. Vad anser 
kommissionsledamot Markos Kyprianou om denna samexistens? 

Ansvarssystemet (strikt skadeståndsansvar) i den tyska gentekniklagstiftningen kommer att 
finnas kvar tills vidare. Vilken ståndpunkt intar kommissionen när det gäller att förena det tyska 
ansvarssystemet med utsättningsdirektivet som för närvarande genomförs av medlemsländerna?

2. GM-grödor (Satu Hassi)

I sitt meddelande KOM(2006)0104, som innehåller en rapport om nationella åtgärder för 
samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk, 
visar kommissionen att endast fyra medlemsstater har antagit nationell lagstiftning för att skydda 
det konventionella och det ekologiska jordbruket från kontamination av genetiskt modifierade 
grödor. Anser kommissionen även att det krävs rättsliga åtgärder på EU-nivå för att garantera 
både samexistens och konsumenternas och producenternas fria val?
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LIVSMEDELS- OCH FODERHYGIEN

3. Genomförande av gemenskapslagstiftning om livsmedelssäkerhet
(Karl-Heinz Florenz)

I förordning nr 852/2004 om livsmedelshygien och förordning nr 183/2005 om foderhygien 
uppmuntras medlemsstaterna att uppmana de driftsansvariga att utarbeta frivilliga riktlinjer för 
iakttagande av god hygienpraxis. 

Hur stödjer kommissionen utarbetandet av EU-riktlinjer?

Hur kan man långsiktigt sammanföra de nationella riktlinjerna och garantera enhetliga 
hygienstandarder i hela EU?

4. Information om livsmedelskedjan (Karl-Heinz Florenz)

I avsnitt III i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 krävs att information om slaktdjurens 
hälsotillstånd förmedlas mellan jordbrukare och slakteri. Kommissionen har i den tillämpliga 
förordningen om övergångsbestämmelser redan fastställt en övergångsperiod för detta krav. 

Har kommissionen planerat projekt i vilka den praktiska informationsförmedlingen mellan 
lantbrukare och slakteri kontrolleras?

Har kommissionen överblick över genomförandet av detta krav när det gäller fläsk- och oxkött i 
de enskilda medlemsstaterna?

5. Livsmedelsföretagares/foderföretagares register (Karl-Heinz Florenz)

Enligt förordning nr 852/2004 om livsmedelshygien och förordning nr 183/2005 om foderhygien 
råder registreringsplikt för ”livsmedelsföretagare” och ”foderföretagare”.

Avser kommissionen att harmonisera registreringsförfarandet och de uppgifter som angetts inom 
ramen för medlemsstaternas registrering i hela EU?

Hur garanterar kommissionen att handlaren, särskilt vid handel med foder inom gemenskapen, 
har ett registreringsbevis för ”foderföretagare”?
6. Garantier i fodersektorn (Karl-Heinz Florenz)

I artikel 8 i förordning (EG) nr 183/2005 om foderhygien krävs finansiella garantier från 
foderföretagaren för att skydda sig mot eventuella skador orsakade av icke säkert foder i den 
senare delen av livsmedelskedjan.

Vilka slutsatser drar kommissionen i detta hänseende av den beställda studien om 
genomförbarheten av sådana finansiella garantier?

Vilket är, enligt kommissionen, det entydiga bidraget till livsmedelssäkerheten?
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RESTER

7. Rester av bekämpningsmedel och antibiotika i livsmedel (Horst Schnellhardt)

Sedan den 1 januari 2006 gäller förordningarna (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och 
(EG) nr 854/2004. Deras genomförande vållar problem.

Var ser ni de största hindren som gör att hygienförordningarna av den 1 januari 2006 inte gäller 
fullt ut?

Finns det anledning att befara att EU:s strategi för tillnärmning av lagstiftningen riskeras då det 
kan konstateras att flexibiliteten i många medlemsstater begränsas av mycket detaljerade 
bestämmelser?

Hygienlagstiftningen syftar till att genomföra en vetenskapligt baserad kontrollverksamhet. Detta 
förutsätter att det sker nödvändig utbildning på kontrollområdet. Europeiska kommissionen har 
förlängt medlemsstaternas utbildningskrav till 2009. Hur avser kommissionen med dessa 
förordningar att leva upp till hygienlagstiftningens principer?

Kommer processen för att genomföra hygienförordningarna i medlemsstaterna att följas av 
Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO) i Grange?

Vilka förändringar i FVO:s kontrollverksamhet kommer att vidtas på grund av den nya 
hygienlagstiftningen? Flexibiliteten i hygienlagstiftningen gör att myndigheterna på plats kan 
fatta olika vetenskapligt baserade beslut. Avser FVO att kontrollera de tillämpade vetenskapliga 
grunderna eller kommer man huvudsakligen att godta myndigheternas beslut på platsen?

Har det skett någon förbättring när det gäller restmängder (bekämpningsmedel och läkemedel)
under de senaste åren i Europa

a) när det gäller importen
b) när det gäller produkter inom EU?

8. Restmängder (Satu Hassi)

Av kontrollrapporter från EU, medlemsstaterna och frivilligorganisationer framgår att det 
föreligger allvarliga problem med rester av bekämpningsmedel i livsmedel. I rapporterna 
konstateras ofta att dessa rester förekommer i mängder som ligger långt över de tillåtna 
restmängderna. Kommissionen kom i sin rapport över de kontroller som genomförts under 2004 
till slutsatsen att det inte kan uteslutas att det föreligger en hälsorisk, särskilt för känsliga 
grupper.

I de flesta fall tas produkterna i fråga inte bort från marknaden: Den färska frukten och de färska 
grönsakerna är redan uppätna innan laboratorieresultaten är klara.

Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att genomföra effektivare kontroller av 
restmängder i medlemsstaterna? Anser kommissionen också att det förutom kontrollerna av 
färdiga produkter även måste genomföras oanmälda kontroller i tidigare led av livsmedelskedjan, 
nämligen i jordbruksföretagen? 
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9. Slakteripersonal (Linda McAvan)

Vad menas egentligen med formuleringen ”kompletterande utbildning och organisation …” om 
slakteripersonal i artikel 14 (”Utbildning av slakteripersonal som bistår vid offentliga 
kontroller”) i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 87)? 
Kommer denna ”kompletterande utbildning och organisation …” från och med 
den 1 januari 2010 att innebära att slakteripersonal måste genomgå omfattande utbildning och 
godkännas i de omfattande prov som krävs för officiella assistenter och inte bara utbildning eller 
prov för de uppgifter som utförs av slakteripersonal?

FISKPRODUKTER

10. Märkning av fiskeriprodukter i detaljhandeln och konsumentupplysning
(Satu Hassi)

Artikel 4 i förordning (EG) nr 104/2000 innehåller utförliga föreskrifter om märkning av 
fiskeriprodukter i detaljhandeln och om konsumentupplysning. Artens handelsbeteckning, 
produktionsmetod (fångst vid havs- eller insjöfiske eller vattenbruk) och fångstzon måste anges. 
Marknadsundersökningar visar dock att dessa föreskrifter sällan följs. Vilka åtgärder kommer 
kommissionen att vidta för att garantera att märkningsföreskrifterna genomförs av 
medlemsstaterna och livsmedelsföretagen på vederbörligt sätt. Avser kommissionen att inom 
ramen för omarbetningen av det övergripande direktivet 2000/13/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel ta upp föreskrifter om 
märkning av vissa produkter?

INSPEKTIONSKONTROLLER

11. Inspektionskontroller (Antonios Trakatellis)

Inspektionskontroller på livsmedelssäkerhetsområdet, skärpning av införselkontroller från 
tredjeland och åtgärder till stöd för medlemsstaterna.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav 
för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och 
om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet regleras de privata företagens och de 
offentliga myndigheternas roller och skyldigheter när det gäller att garantera 
livsmedelssäkerheten, bland annat även för importerade produkter. I Grekland visar till exempel 
de ansvariga myndigheternas kontroller allt oftare att olämpliga livsmedel importeras (livsmedel 
som innehåller antibiotika, alfatoxin med listeriabakterier m.m.). Den kontrollverksamhet som 
fastställts i gemenskapens lagstiftning för att garantera säkerheten hos importerade livsmedel 
kräver att det byggs upp kontrollinrättningar och att kommissionens kontrollgrupper regelbundet 
sänds ut för att där kontrollera att samtliga föreskrifter om folkhälsan följs och se till att den 
gemensamma marknaden fungerar på vederbörligt sätt. Därför frågar jag kommissionen: Vilka 
främjande åtgärder föreslår den för att öka kontrollernas effektivitet och för att upptäcka olaglig 
import från tredjeland? På vilket sätt tänker kommissionen stödja de medlemsländer där 
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livsmedel saluförs och importeras i stor omfattning för att garantera livsmedelssäkerheten och 
folkhälsoskyddet?


