
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van
bepaalde richtlijnen inzake levensmiddelenhygiºne en tot vaststelling van gezondheidsvoorschrif-
ten voor de productie en het in de handel brengen van bepaalde voor menselijke consumptie
bestemde producten van dierlijke oorsprong, en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG en

91/67/EEG

(2000/C 365 E/06)

(Voor de EER relevante tekst)

COM(2000) 438 def. � 2000/0182(COD)

(Door de Commissie ingediend op 14 juli 2000)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, inzonderheid op artikel 37 EG, artikel 95 EG en artikel
152 EG, lid 4, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,

Volgens de procedure van artikel 251 EG van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993
inzake levensmiddelenhygiºne (1) zijn de algemene voor-
schriften vastgesteld om de productie van veilig voedsel
te garanderen.

(2) De veterinairrechtelijke voorschriften en de gezondheids-
voorschriften voor de productie en het in de handel bren-
gen van producten van dierlijke oorsprong zijn vastgelegd
in diverse richtlijnen van de Raad.

(3) Die voorschriften hebben met name betrekking op produc-
ten als vers vlees, vlees van pluimvee, vleesproducten, ei-
producten, levende tweekleppige weekdieren, visserijpro-
ducten, konijnenvlees en vlees van wild, melk en melkpro-
ducten, gehakt vlees en andere voor menselijke consumptie
bestemde producten.

(4) De in die richtlijnen vervatte voorschriften zijn herwerkt en
vastgelegd in:

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Europees Parle-
ment en de Raad inzake levensmiddelenhygiºne,

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Europees Parle-
ment en de Raad houdende vaststelling van specifieke
hygiºnevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong,

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Europees Parle-
ment en de Raad houdende vaststelling van uitvoerings-
bepalingen met betrekking tot de organisatie van of-
ficiºle controles van voor menselijke consumptie be-
stemde producten van dierlijke oorsprong,

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van de Raad houdende
vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor
de productie, het in de handel brengen en de invoer
van voor menselijke consumptie bestemde producten
van dierlijke oorsprong.

(5) De betrokken richtlijnen moeten bijgevolg worden inge-
trokken.

(6) In verband met die herwerking moeten ook Richtlijn
89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake
veterinaire controles in het intracommunautaire handelsver-
keer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (2), laatstelijk gewijzigd bij de Richtlijn
92/118/EEG (3), en Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van
28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften
voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en
aquicultuurproducten (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
98/45/EG (5), worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende richtlijnen worden ingetrokken:

1. Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993 inzake
levensmiddelenhygiºne;

2. Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 be-
treffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van vers vlees (6), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 95/23/EG (7);

3. Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 1 februari 1971
inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de pro-
ductie en het in de handel brengen van vers vlees van
pluimvee (8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (9);
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4. Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van
het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (1),
laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oos-
tenrijk, Finland en Zweden;

5. Richtlijn 77/96/EEG van de Raad van 21 december 1976
inzake het opsporen van trichinen bij de invoer van vers
vlees van varkens, huisdieren, uit derde landen (2), laatste-
lijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden;

6. Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976
betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van vleesproducten en be-
paalde andere producten van dierlijke oorsprong (3), laat-
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/76/EG (4);

7. Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied
van het intracommunautaire handelsverkeer in vleespro-
ducten (5), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding
van Oostenrijk, Finland en Zweden;

8. Richtlijn 89/362/EEG van de Raad van 26 mei 1989 hou-
dende algemene voorschriften inzake de hygiºne op melk-
veebedrijven (6);

9. Richtlijn 89/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 in-
zake hygiºne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding
en het in de handel brengen van eiproducten (7), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 96/23/EG (8);

10. Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produc-
tie en het in de handel brengen van levende tweekleppige
weekdieren (9), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG;

11. Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produc-
tie en het in de handel brengen van visserijproducten (10),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG;

12. Richtlijn 91/494/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot
vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde
landen van vers vlees van pluimvee (11), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 93/121/EG (12);

13. Richtlijn 91/495/EEG van de Raad van 27 november 1990
inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke

voorschriften voor de productie en het in de handel bren-
gen van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (13), laat-
stelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden;

14. Richtlijn 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betref-
fende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke
voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de
handel brengen van vlees van vrij wild (14), laatstelijk ge-
wijzigd bij Richtlijn 97/79/EG;

15. Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produc-
tie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmte-
behandelde melk en producten op basis van melk (15), laat-
stelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/23/EG;

16. Richtlijn 92/48/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot
vaststelling, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a) i),
van Richtlijn 91/493/EEG (16), van de minimale hygiºnische
voorschriften die van toepassing zijn op visserijproducten
die zijn verkregen aan boord van bepaalde vissersvaartui-
gen;

17. Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot
vaststelling van voorschriften voor de productie en het in
de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidin-
gen (17).

Artikel 2

Bijlage II bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december
1999 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezond-
heidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze
voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt
als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG,
en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (18),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG (19) wordt ingetrok-
ken.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1 geldt hetgeen volgt:

1. De bij de in de artikelen 1 en 2 genoemde richtlijnen en de
bepalingen ter uitvoering daarvan vastgestelde eisen en nor-
men blijven evenwel van toepassing totdat temperatuurvoor-
schriften voor de opslag en het vervoer van producten van
dierlijke oorsprong en microbiologische normen voor die
producten zijn vastgesteld volgens de procedure als bedoeld
in artikel 6 van Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Euro-
pees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiºne.
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2. De op grond van de in de artikelen 1 en 2 genoemde
richtlijnen vastgestelde uitvoeringsbepalingen blijven van
toepassing totdat zij zijn vervangen door voorschriften die
dezelfde uitwerking hebben en die zijn vastgesteld op basis
van:

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Europees Parlement
en de Raad inzake levensmiddelenhygiºne,

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Europees Parlement
en de Raad houdende vaststelling van specifieke hygiºne-
voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oor-
sprong,

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Europees Parlement
en de Raad houdende vaststelling van uitvoeringsbepa-
lingen met betrekking tot de organisatie van officiºle
controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong,

> Verordening (EG) nr. . . ./. . . van de Raad houdende vast-
stelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de
productie, het in de handel brengen en de invoer van
voor menselijke consumptie bestemde producten van
dierlijke oorsprong.

3. Wanneer het keurmerk, als omschreven in de in artikel 1
genoemde richtlijnen, verschilt van het bij Verordening (EG)
nr. . . ./. . . van het Europees Parlement en de Raad hou-
dende vaststelling van specifieke hygiºnevoorschriften voor
levensmiddelen van dierlijke oorsprong voorgeschreven
keurmerk, zien de lidstaten erop toe dat het vorige keur-
merk door het nieuwe wordt vervangen uiterlijk vijf jaar na
de inwerkingtreding van bovengenoemde verordening.

Artikel 4

Bijlage A bij Richtlijn 89/662/EEG van de Raad wordt vervan-
gen door:

ÐBIJLAGE A

HOOFDSTUK I

> Verordening van de Raad . . ./. . ./EG van . . . hou-
dende vaststelling van veterinairrechtelijke voor-
schriften voor de productie, het in de handel bren-
gen en de invoer van voor menselijke consumptie
bestemde producten van dierlijke oorsprong.

> De producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in
Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het Europees Parle-
ment en de Raad van . . . inzake levensmiddelen-
hygiºne.

HOOFDSTUK II

Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992
tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezond-
heidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer
in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien
van deze voorschriften geen specifieke communautaire
regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I,
van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers be-
treft, van Richtlijn 90/425/EEG (met uitzondering van
ziekteverwekkers).H

Artikel 5

Artikel 9 van Richtlijn 91/67/EEG wordt vervangen door:

ÐArtikel 9

Voor het voor menselijke consumptie in de handel bren-
gen van aquicultuurproducten en weekdieren uit een niet-
erkend gebied in een erkend gebied gelden de desbetref-
fende voorschriften van Verordening (EG) nr. . . ./. . . van
de Raad houdende vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor de productie, het in de handel brengen
en de invoer van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong.H

Artikel 6

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2004
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepa-
lingen. De regels voor deze verwijzingen worden vastgesteld
door de lidstaten.

Artikel 7

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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