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UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

GENNEMFØRELSE AF EU'S FØDEVARELOVGIVNING I MEDLEMSSTATERNE

MILJØUDVALGETS MØDE DEN 26.-28. FEBRUAR 2007

FØDEVARE- OG FODERSTOFHYGIEJNE

1. Medlemsstaternes kontrol (Caroline Lucas)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol af foderstoffer og fødevarer er 
medlemsstaterne forpligtet til at ændre deres offentlige foderstof- og fødevarekontrol således, 
at kontrollens hyppighed står i et rimeligt forhold til risikoen. Denne forordning er tydeligvis 
(endnu) ikke tilfredsstillende gennemført i en række medlemsstater.
Har Kommissionen fra samtlige medlemsstater modtaget de flerårige nationale kontrolplaner, 
de skal udarbejde i overensstemmelse med artikel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004?
Gennemfører alle medlemsstaterne deres nationale kontrolplaner den 1. januar 2007 som 
fastsat i artikel 42? Hvilke medlemsstater har i benægtende fald endnu ikke udarbejdet og 
gennemført deres flerårige nationale kontrolplan? 
Hvilke foranstaltninger foreslår Kommissionen for at sikre, at der i alle medlemsstater 
foretages risikobaserede uafhængige og uanmeldte kontrolbesøg, der star i et rimeligt forhold 
til risikoen, og at fødevarer, der er uegnede til konsum, ikke får adgang til fødekæden?

2. Håndhævelse af nye regler (Dagmar Roth-Behrendt)

Kan Kommissionen give et overblik over gennemførelsen og navnlig håndhævelsen i 
medlemsstaterne på indeværende tidspunkt af de nye bestemmelser vedrørende 
fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed, navnlig forordning (EF) nr. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og Kommissionens 
forordninger (EF) nr. 2075/2005 og 2076/2005)?

Overholder samtlige medlemsstater fuldt ud de krav vedrørende fødevarekontrol, der er
fastsat i EU-lovgivningen?
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Hvad viser Kommissionens undersøgelser vedrørende effektiviteten af den fødevarekontrol, 
de nationale myndigheder udfører? Hvilke metoder bruger Kommissionen til evaluering af 
effektiviteten af de nationale fødevarekontrolordninger?

3. Effektiviteten af HACCP (Linda McAvan)

Hvilke undersøgelser har Kommissionen foretaget af effektiviteten af det harmoniserede 
risikoanalysesystem HACCP i medlemsstaternes slagterier? 

Hvad viser Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets undersøgelser om fødevarestandarderne i 
medlemsstaterne siden januar 2006, da den nye fødevarehygiejnepakke blev indført?

4. Den nye levnedsmiddelhygiejnepakkes begunstigelse af storkøkkener på 
bekostning af mindre (Åsa Westlund)

I Sverige har der i medierne været forlydender om, at EU's nye levnedsmiddelhygiejnepakke 
formentlig vil begunstige meget store institutionskøkkener på bekostning af mindre, lokale 
skolekantiner? Kan Kommissionen oplyse, om der kan forventes en sådan udvikling? Er det 
korrekt, at den nye levnedsmiddelhygiejnepakke vil begunstige store institutionskøkkener?

5. 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 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 på tidligere 
led i fødevarekæden, dvs. landbrugsbedrifterne?

FISKERIVARER

6. 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. 
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Som det imidlertid fremgår af markedsundersøgelser, overholdes disse forskrifter kun 
sjældent. 
Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen for at garantere, at medlemsstaterne og 
levnedsmiddelindustrien gennemfører mærkningsforskrifterne korrekt? Har Kommissionen i 
forbindelse med den nye udgave af det horisontale direktiv 2000/13/EF om mærkning af 
levnedsmidler til hensigt at indføje forskrifter om mærkning af bestemte produkter?

SAMEKSISTENS

7. GM-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 ganske få medlemsstater har vedtaget nationale 
retsforskrifter for at beskytte konventionelt og økologisk 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?


