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UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPENS LAGSTIFTNING OM 
LIVSMEDELSSÄKERHET I MEDLEMSSTATERNA

SAMMANTRÄDE I MÖLJÖUTSKOTTET DEN 26–28 FEBRUARI 2007

HYGIEN OCH KONTROLL AV LIVSMEDEL

1. Medlemsstaternas kontroller (Caroline Lucas)

Enligt förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen är medlemsstaterna tvungna att omarbeta
sina offentliga kontroller av foder och livsmedel så att riskbaserade kontroller genomförs så 
ofta som är lämpligt. Denna förordning har uppenbarligen inte (ännu) genomförts i vissa 
medlemsstater.

Har kommissionen erhållit de fleråriga nationella kontrollplanerna enligt artikel 41 i 
förordning (EG) nr 882/2004 från samtliga medlemsstater? Hade samtliga medlemsstater 
genomfört sina nationella kontrollplaner den 1 januari 2007, såsom föreskrivs i artikel 42? 
Om inte, vilka medlemsstater har inte lagt fram och genomfört sin fleråriga nationella 
kontrollplan? Vilka åtgärder föreslår kommissionen för att se till att riskbaserade, oberoende 
och oanmälda kontroller äger rum i samtliga medlemsstater och för att se till att livsmedel 
som är olämpliga att förtäras inte hamnar i livsmedelskedjan?

2. Verkställande av nya bestämmelser (Dagmar Roth-Behrendt)

Skulle kommissionen kunna ge en översikt av genomförandet och särskilt av det faktiska 
verkställandet av de nya bestämmelserna om livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet i 
medlemsstaterna (särskilt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, 
852/2004, 853/2004 och 854/2004 och kommissionens förordningar (EG) nr 2075/2005 och
2076/2005)?
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Uppfyller samtliga medlemsstater till fullo kraven i gemenskapsrätten om 
livsmedelskontroller?

Vilka resultat har kommissionen kommit fram till med avseende på effektiviteten av de 
livsmedelskontroller som utförs av nationella myndigheter? Vilka metoder använder 
kommissionen för att utvärdera de nationella livsmedelskontrollsystemens effektivitet?

3. HACCP-systemets effektivitet (Linda McAvan)

Vilka undersökningar har kommissionen gjort av HACCP-systemets (systemet för faroanalys 
och kritiska styrpunkter) effektivitet i slakterier i medlemsstaterna?

Vilka resultat har kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor kommit fram till avseende 
hygienstandarder i medlemsstaterna sedan januari 2006 när det nya hygienpaketet för 
livsmedel infördes?

4. Gynnar det nya hygienpaketet storhushåll framför mindre (Åsa Westlund)

I Sverige har det från vissa håll förts fram i media att EU:s nya hygienpaket skulle gynna 
mycket stora storhushåll framför mindre, lokala skolkök. Har kommissionen någon kännedom 
om det skulle finnas en sådan utveckling? Anser kommissionen att det är en rättvisande bild
av EU:s nya hygienpaket att det skulle gynna storhushåll?

5. Resthalter (Satu Hassi)

Övervakningsrapporter från EU, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer visar att det 
finns allvarliga problem med rester av bekämpningsmedel i livsmedel, som ofta hittas i nivåer 
långt över de tillåtna högsta resthalterna. I sin övervakningsrapport från 2004 drog 
kommissionen slutsatsen att risker för hälsan inte kan uteslutas, särskilt för känsliga grupper.

I de flesta fall dras de berörda produkterna inte tillbaka från marknaden eftersom färsk frukt 
och grönsaker redan ätits upp innan laboratorieresultaten finns tillgängliga.

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att främja effektivare kontroll av rester av 
bekämpningsmedel i medlemsstaterna? Håller kommissionen med om att det utöver kontroller 
av slutprodukter behövs oanmälda kontroller tidigare i livsmedelskedjan, redan på jordbruket?

FISKERIPRODUKTER

6. Konsumentinformation och märkning av fiskeriprodukter i detaljhandel
(Satu Hassi)

I artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 fastställs ingående bestämmelser om 
konsumentinformation och märkning av fiskeriprodukter i detaljhandel. Artens 
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handelsbeteckning, produktionsmetoden (fångst eller vattenbruk) och fångstzonen måste 
anges. Marknadsundersökningar visar emellertid att bestämmelserna sällan uppfylls.

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att garantera att märkningsbestämmelserna genomförs 
korrekt av medlemsstaterna och livsmedelsföretagen? Avser kommissionen att ta med 
märkningsbestämmelser för särskilda produkter vid omarbetningen av det horisontella 
direktivet 2000/13/EG om märkning av livsmedel?

SAMEXISTENS

7. Genetiskt modifierade grödor (Satu Hassi)

I sitt meddelande KOM(2006)0104 om nationella åtgärder för samexistens mellan genetiskt 
modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk ger kommissionen belägg för 
att endast mycket få medlemsstater har antagit nationell lagstiftning för att skydda 
konventionella och ekologiska jordbrukare från att kontamineras med genetiskt modifierade 
grödor. Anser kommissionen att det behövs lagstiftningsåtgärder på EU-nivå för att garantera 
samexistens och ett fritt val för konsumenter och jordbrukare?


