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1.
Welke bijkomende bevoegdheden zijn volgens de Commissie noodzakelijk om sneller in actie te
kunnen treden bij de follow-up van inspecties?
2.
Zijn met betrekking tot deze bijkomende bevoegdheden reeds concrete voorstellen uitgewerkt? Zo ja,
welke zijn de krachtlijnen van deze voorstellen? Zo neen, wanneer zal de Commissie beschikken over
concrete voorstellen met betrekking tot de gewenste bijkomende bevoegdheden?

(2001/C 53 E/116)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1160/00
van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie
(11 april 2000)

Betreft: Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit
In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt
de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake
voedselveiligheid.
De Commissie wil een voorstel indienen om de zgn. 25 %-regel voor samengestelde ingrediënten af te
schaffen (onderdeel 100). Ook vraagt zij aandacht voor het probleem van de carry-over van additieven en
voor de vermelding op het etiket van allergenen, waar nu nog de naam van de productcategorie volstaat.
1.
Is de Commissie bereid voorafgaand onderzoek te verrichten naar de praktische haalbaarheid van de
vermelding van alle ingrediënten? Zo neen, ziet de Commissie af van de mogelijkheid om alle ingrediënten
te vermelden? En welke argumenten hanteert de Commissie om bij voorbaat af te zien van de mogelijkheid
om alle ingrediënten te vermelden?
2.
Voorziet de Commissie etikettering van additieven die aanwezig zijn ingevolge carry-over? Zo neen,
waarom niet?

(2001/C 53 E/117)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1161/00
van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie
(12 april 2000)

Betreft: Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit
In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt
de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake
voedselveiligheid.
Gezondheidsclaims blijven verboden (onderdeel 101). Voorgesteld wordt evenwel te overwegen of
„functionele claims” en „voedingskundige claims” geïntroduceerd kunnen worden. Ook wil de Commissie
bekijken of de voedingswaarde-etiketteringsrichtlijn moet worden aangepast. „Functionele claims” verwijzen
naar het beter functioneren van lichaamsfuncties.
1.
Is de Commissie van plan regels op te stellen voor „functionele claims”? Zo ja, welke zullen de
krachtlijnen zijn van deze maatregelen? Zo neen, ontstaat dan geen vacuüm inzake de vermelding van
allerlei „claims”?
2.
Zal de Commissie haar ontwerpvoorstel van 1993 met betrekking tot voedingskundige claims
opnieuw voorleggen? Zo ja, wanneer? Zo neen, werkt de Commissie bij voorkeur aan een allesomvattende
regeling voor de onderscheiden „claims”?
3.
Wil de Commissie de verplichte voedingswaarde-etikettering voor alle levensmiddelen en/of het
aantal items uitbreiden van vier tot acht? Zo neen, welke wijzigingen worden dan aangebracht in deze
etikettering?
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