MEDEDELING
Europa maakt controle op geïmporteerd voedsel strenger

25/03/2011

Naar aanleiding van het nucleaire accident in Fukushima op 11 maart 2011 besloot de Europese Unie op
donderdag 24 maart om haar controles op vanuit Japan ingevoerde levensmiddelen en diervoeders
strenger te maken.
Die producten zullen worden onderzocht op hun gehalte aan jodium 131 en cesium 134 en 137.
De controles zullen strenger worden voor producten die afkomstig zijn uit de 12 prefecturen die het
ergst door de ramp zijn getroffen. Die producten moeten systematisch worden getest voordat ze Japan
verlaten en zullen bijkomende willekeurige controles ondergaan zodra ze op het grondgebied van de
Unie zijn aangekomen. 10 % van de zendingen zullen aldus worden gecheckt.
Uit de andere 35 prefecturen van Japan afkomstige levensmiddelen zullen vergezeld moeten gaan van
een certificaat van oorsprong. Zij zullen eveneens in Europa worden getest. In dat geval zullen 20 %
van de zendingen worden getest. De frequentie ligt hier hoger om rekening te houden met het feit dat
de producten niet in Japan werden getest.

Deze maatregelen, die op maandag 28 maart van kracht worden, leggen bovendien aan de importeurs van
Japanse producten de verplichting op om het FAVV op de hoogte te brengen telkens wanneer een lading
aankomt. Dat moet ten minste twee dagen vóór aankomst van de lading op Europese bodem gebeuren.
De maatregelen gelden niet voor producten die vóór 11 maart, de dag van de ramp, werden geoogst en
verwerkt en zullen om de maand opnieuw worden bekeken.
De Europese Commissie wou donderdag geruststellend overkomen wat het risico betreft en wees erop dat
de Europese invoer van levensmiddelen of diervoerders vanuit Japan vrij marginaal is. In 2010 ging
het om een bedrag van 187 miljoen euro voor landbouwproducten en 18 miljoen euro voor vis.
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