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COMMISSIE MILIEU, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

IMPLEMENTATIE VAN DE EUROPESE WETGEVING INZAKE VOEDSELVEILIGHEID IN 
DE LIDSTATEN

VERGADERING VAN DE MILIEUCOMMISSIE  26-28 FEBRUARI 2007

VOEDSELHYGIËNE EN CONTROLE OP LEVENSMIDDELEN

1. Controle op de naleving door de lidstaten (Caroline Lucas)

Op grond van verordening (EG) nr. 882/2004 betreffende officiële controles op de naleving van 
de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen zijn de lidstaten verplicht hun officiële 
controlesysteem te hervormen zodat deze controles frequent genoeg en op basis van een 
risicobeoordeling plaatsvinden. Het is duidelijk dat deze verordening in sommige lidstaten (nog) 
niet is doorgevoerd.

Heeft de Commissie reeds de meerjarige nationale  controleplannen van alle lidstaten ontvangen, 
zoals in artikel 41 van Verordening (EG) nr. 882/2004 is neergelegd? Zullen alle lidstaten hun 
nationale controleplannen op 1 januari 2007 doorvoeren, zoals in artikel 42 wordt 
voorgeschreven? Zo niet, welke lidstaten hebben hun meerjarige nationale controleplannen nog 
niet ingediend en doorgevoerd? Welke maatregelen stelt de Commissie voor te nemen om erop 
toe te zien dat in alle lidstaten onafhankelijke en onaangekondigde controles worden uitgevoerd 
die gebaseerd zijn op een risicobeoordeling en ervoor te zorgen dat levensmiddelen die niet voor 
menselijke consumptie geschikt zijn, niet in de voedselketen terechtkomen?

2. Invoering van de nieuwe regels (Dagmar Roth-Behrendt)

Kan de Commissie mededelen in hoeverre de lidstaten de nieuwe regels inzake voedselhygiëne 
en voedselveiligheid hebben doorgevoerd (met name de Verordeningen (EG) 178/2002, 
852/2004, 853/2004, 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordeningen (EG) 
2075/2005 en 2076/2005 van de Commissie)?

Voldoen alle lidstaten voor 100% aan de eisen van de EU-wetgeving inzake controle op
levensmiddelen?
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Wat zijn de bevindingen van de Commissie met betrekking tot de doelmatigheid van de 
controles op levensmiddelen die de nationale autoriteiten uitvoeren? Welke methoden gebruikt 
de Commissie om de doelmatigheid van de nationale voedselcontrolesystemen te evalueren?

3. De doeltreffendheid van risicoanalyse en kritische controle (HACCP) (Linda mcAvan)

Heeft de Commissie onderzocht in hoeverre risicoanalyse en kritische controle in de abattoirs 
van de lidstaten doeltreffend zijn?

Wat zijn sinds januari 2006 - datum waarop de nieuwe voedselhygiëneregeling van kracht werd -
de bevindingen van het Voedsel- en Veterinair Bureau met betrekking tot de hygiënische normen 
in de lidstaten?

4. Discrimineert de nieuwe voedselhygiëneregeling kleine kantines ten opzichte van grotere 
collectieve kantines (Åsa Westlund)

In Zweden wordt in bepaalde media beweerd dat de nieuwe voedselhygiëneregeling van de EU 
gunstiger uitvalt voor zeer grote bedrijfskantines dan voor kleinere lokale schoolkantines. Kan de 
Commissie mededelen of dit inderdaad zo is? Is de bewering dat de nieuwe 
voedselhygiëneregeling van de EU gunstiger uitvalt voor grote bedrijfskantines volgens de 
Commissie een juiste weergave van de feiten?

5. Reststoffen van pesticiden (Satu Hassi)

Uit rapporten van de EU, de lidstaten en NGO's blijkt dat reststoffen van pesticiden in 
levensmiddelen tot ernstige problemen kunnen leiden. Deze residuen worden vaak aangetroffen 
in hoeveelheden die ver boven de maximaal toegestane niveaus liggen. In haar rapport van 2004 
concludeert de Commissie dat "gezondheidsrisico's niet zijn uitgesloten, met name als het gaat 
om kwetsbare categorieën". In de meeste gevallen werden de besmette producten niet uit de 
handel gehaald omdat vers fruit en verse groenten al geconsumeerd zijn voordat de 
laboratoriumresultaten beschikbaar zijn.

Welke maatregelen overweegt de Commissie te treffen om de aanwezigheid van reststoffen van 
pesticiden in de lidstaten doeltreffender te controleren? Is de Commissie het ermee eens dat er 
niet alleen controles moeten worden uitgevoerd op eindproducten, maar dat ook in een eerder 
stadium van de voedselketen, bijvoorbeeld op de boerderij, al onaangekondigde controles 
moeten worden uitgevoerd?

VISSERIJPRODUCTEN

6. Consumentenvoorlichting en etikettering van visserijproducten in de detailhandel (Satu 
Hassi)

Artikel 4 van Verordening (EG) 104/2000 van de Raad omvat gedetailleerde voorschriften 
inzake consumentenvoorlichting en de etikettering van visserijproducten in de detailhandel. 
Daarbij moeten de volgende gegevens worden verstrekt: de handelsbenaming van de betrokken 
soort, de productiemethode (vangst op zee of in de binnenwateren of kweek) en het 
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vangstgebied. Uit marktonderzoek blijkt echter dat deze voorschriften maar zelden worden 
nageleefd.

Welke maatregelen denkt de Commissie te treffen om erop toe te zien dat de lidstaten en 
levensmiddelenindustrie de etiketteringsvoorschriften gevoeglijk toepassen? Is de Commissie 
voornemens bij de herziening van de horizontale Richtlijn 2000/13/EG inzake 
voedseletikettering voor speciale producten etiketteringsvoorschriften op te nemen?

CO-EXISTENTIE

7. Genetisch gemodificeerde gewassen (Satu Hassi)

In haar mededeling COM(2006)0104 over de uitvoering van de nationale maatregelen 
betreffende de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en 
biologische landbouw, stelt de Commissie vast dat slechts enkele lidstaten nationale 
voorschriften hebben goedgekeurd om de conventionele en biologische landbouw te beschermen 
tegen contaminatie met genetisch gemodificeerde gewassen. Is de Commissie het ermee eens dat 
er op EU-niveau wettelijke maatregelen moeten worden getroffen om co-existentie en de 
keuzevrijheid van consumenten en boeren te waarborgen?


