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Voedselveiligheidssysteem van de EU is te ambitieus,
aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is het systeem van de EU voor de
bescherming van consumenten tegen chemische gevaren in levensmiddelen momenteel te
ambitieus, hoewel het een solide basis heeft en wereldwijd in acht wordt genomen. De Europese
Commissie en de lidstaten hebben de mogelijkheden niet om het systeem volledig uit te voeren,
aldus de controleurs.
Met het EU-voedselveiligheidsbeleid wordt een hoog niveau van bescherming van het leven en de
gezondheid van de mens nagestreefd en het moet de EU-burgers beschermen tegen drie soorten
gevaren met betrekking tot levensmiddelen: fysische, biologische en chemische gevaren. Deze
controle was gericht op chemische gevaren.
De controleurs constateerden dat het model voor voedselveiligheid van de EU wereldwijd in acht
wordt genomen, maar momenteel te ambitieus is. Volgens hen blijft het rechtskader met betrekking
tot chemicaliën in levensmiddelen, diervoeders, planten en levende dieren werk in uitvoering en werd
het nog niet uitgevoerd in de mate die in de EU-wetten inzake voedselproductie wordt beoogd.
Bovendien heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, die wetenschappelijk advies verstrekt
ten behoeve van Europese beleidsvorming, te kampen met een achterstand in haar werk in verband
met chemicaliën. Dit is van invloed op de goede werking van delen van het systeem en de
houdbaarheid van het model als geheel.
“Voedselveiligheid is een belangrijke prioriteit voor de EU, heeft gevolgen voor alle burgers en hangt
nauw samen met handel”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor het verslag. “Het huidige EU-systeem kent echter een aantal inconsistenties
en uitdagingen.”
In sommige controles van lidstaten komen bepaalde chemicaliën vaker aan bod dan andere, en de
rechtskaders zijn zo uitgebreid dat overheidsinstanties moeite hebben om al hun
verantwoordelijkheden te vervullen. Volgens de controleurs maken de door de overheidsinstanties
uitgevoerde controles slechts een klein deel uit van alle uitgevoerde controles en kan de
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geloofwaardigheid van het EU-model het best in stand worden gehouden wanneer controlesystemen
van de publieke en de private sector elkaar aanvullen. De synergieën tussen de twee systemen
worden echter nu pas verkend.
De EU heeft het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen op basis van gevarencriteria beperkt. De
controleurs lichten toe dat residuen van dergelijke bestrijdingsmiddelen desondanks kunnen worden
getolereerd in producten die in de EU worden ingevoerd wanneer een risicobeoordeling heeft
aangetoond dat er geen risico bestaat voor consumenten.
De controleurs stelden ook beperkingen van het controlesysteem vast; zo hebben lidstaten moeite
met het bepalen van de aard van de handhavingsmaatregelen in gevallen van niet-naleving.
De controleurs bevelen aan dat de Europese Commissie:
•
potentiële veranderingen van de wetgeving op het gebied van chemische gevaren beoordeelt
in het licht van de capaciteit om deze consequent toe te passen;
•
complementariteit verder bevordert zodat de overheidsinstanties van de lidstaten in grotere
mate kunnen vertrouwen op de door de private sector uitgevoerde controles;
•
toelicht welke stappen ze zal ondernemen op het gebied van residuen van
bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen om dezelfde mate van zekerheid te bieden voor zowel in de
EU geproduceerde als ingevoerde levensmiddelen in overeenstemming met de WTO-regels;
•
de lidstaten nadere richtsnoeren verstrekt voor de toepassing van handhavingsmaatregelen
en haar procedures voor het monitoren van de naleving van EU-levensmiddelenwetgeving verbetert.
Noot voor de redactie
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie genieten Europese burgers een van de hoogste niveaus
van voedselveiligheid ter wereld. De kracht van het Europese model is gebaseerd op:
•
een bestuursstructuur met scheiding van de bevoegdheden tussen de twee
gedecentraliseerde EU-agentschappen en de Commissie, waardoor risicobeoordeling en
risicomanagement los van elkaar staan;
•
het doel om de veiligheid van chemicaliën te evalueren voordat ze in de voedselketen worden
gebruikt;
•
de duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de private sector en openbare controleinstanties.
Bovendien vereist de EU van niet-EU-landen dat ze de EU-normen naleven zodat levensmiddelen die
in de EU worden ingevoerd aan dezelfde hoge veiligheidsnormen voldoen.
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere betrokken partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het
bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid
van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau
van acceptatie onderstreept het nut van ons werk voor burgers van de EU.

2

NL
Speciaal verslag nr. 2/2019 “Chemische gevaren in onze voeding: het voedselveiligheidsbeleid van de
EU beschermt ons maar kent uitdagingen” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK
(eca.europa.eu).
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