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Waar gaat de CoVo over?!

• Inrichting/uitvoering officiële controles
• Inclusief Commissie Controles (SANTE.F)
• Financiering van de controles
• Wederzijdse bijstand
• M(A)NCP
• Import dieren en goederen
• IMSOC (Traces+,iRASFF,AAC)
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• Voedselveiligheid, voedselintegriteit,
voedselcontactmaterialen

• GGO’s (levensmiddelen en diervoeder)
• Diervoederveiligheid
• Diergezondheid
• Dierlijke bijproducten
• Dierwelzijn
• Plantgezondheid
• Gewasbeschermingsmiddelen
• Biologische productie (alleen MANCP, bijstand, lab.)
• Geografische beschermde benamingen

Welke domeinen in de CoVo

Rood = nieuwe domeinen
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• Diergeneesmiddelen
(RL 2001/82 /EG / nieuwe DGM-verordening)

• Proefdieren (RL 2001/82/EG)
• Marktstandaarden/handelsnormen

(Vo. (EU) nr. 1308/2013 / behalve fraude)
• Teeltmateriaal (door EC teruggetrokken)
• Etc… bijv. Mest, natuur, EU-subsidies, …

Welke domeinen NIET in de CoVo
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• Nieuwe domeinen: plant, dbp, gwb, bio, geo
• Geen andere controlevoorschriften meer: alles in één
• Naast officiële controles, ook overige activiteiten
• Fraude, integriteit, “wholesomeness”
• Internethandel
• Export
• Klokkenluiders (vgl Wet huis klokkenluiders)
• IMSOC
• Regels voor exploitanten

Wat is nieuw in de CoVo
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Art. 15:
• Toegang geven tot:

a) de uitrusting, vervoersmiddelen, gebouwen en andere plaatsen die onder hun
toezicht staan en de omgeving ervan;
b) hun geautomatiseerde informatiemanagementsystemen;
c) de dieren en goederen die onder hun toezicht staan;
d) hun documenten en elke andere relevante informatie.

Meewerken aan officiële controle
Informatie beschikbaar stellen bij import
Verstrekken de bevoegde autoriteiten ten minste de volgende

geactualiseerde gegevens:
a) hun naam en rechtsvorm, en
b) de specifieke activiteiten die zij verrichten, met inbegrip van activiteiten met
middelen voor communicatie op afstand, en de plaatsen die onder hun toezicht staan.

Regels voor exploitanten
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• Veel hetzelfde: status quo!
Voor die domeinen die al onderdeel uitmaken van de CoVo

• Import, inclusief transhipment
• Rapportage bij iedere officiële controle (written records)
• Vaststelling minimumfrequenties

Wat is gewijzigd in de CoVo
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• 1-14 : Algemene verplichtingen
• 15 : Exploitanten
• 16-27: Specifieke controles domeinen (minimum freq.)
• 28-33: Delegatie taken
• 34-42: Bemonstering, methoden, laboratoria
• 43-77: Import
• 78-85: Financiering
• 86-91: Certificering (export?)
• 92-101: EURLs en NRLs
• 102-108: Wederzijdse bijstand
• 109-114: MNCP en jaarverslag
• 110-124: Commissie controles
• 131-135: IMSOC
• 137-140: Sancties, maatregelen, klokkenluiders

Opbouw CoVo
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• Art. 9 Risicogebaseerde aanpak
• Specifieke aanvullende controles:

Art. 18: dierlijke producten (oud Vo. 854/2004)
Art. 19: contaminanten e.d. (o.a. oud RL 96/23, Vo. 396/2005)
Art. 20: dieren etc.
Art. 21: dier(en)welzijn
Art. 22: plantgezondheid
Art. 23: ggo’s
Art. 24: gewasbeschermingsmiddelen
Art. 25: biologische productie en etikettering biologische producten
Art. 26: geografisch beschermde benamingen
Art. 27: nieuwe risico’s

Import (art. 42-77)
Officiële certificering (Export?) (art. 86-91)

Opbouw CoVo vervolg
Rangifer
tarandus
tarandus

Lagopus lagopus

Lagopus mutus
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• Uitgangspunt: Adequate financiering (78)
• Verplichte vergoedingen of heffingen (retributies) (79):

Veterinaire productie (slachthuis, uitsnijderij, etc)
Import (Vet, Plant, Noodm)
Erkende diervoederbedrijven
Herinspecties (“aanvankelijk niet gepland”)

Overige financiering mogelijk (80)
Expliciete benoeming onderdelen retributies (81)
vaste vergoeding op basis totale kosten of werkelijke kosten
Transparantie!

Financiering in de CoVo (78 – 85)
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Acties:
Verscherpte officiële controles
Officiële inbeslagneming

Maatregelen bij niet-naleving:
Oorsprong en omvang vaststellen en verantwoordelijkheid ondernemer vaststellen
Waarborgen dat ondernemer niet-naleving verhelpt
11 regels niet-limitatieve maatregelen
NB. Schriftelijke kennisgeving en informatie over alle rechtsmiddelen

Sancties:
Doeltreffend, evenredig en afschrikkend (effective, proportionate and dissuasive)
Voor frauduleuze en bedrieglijke praktijken: het economisch gewin voor de ondernemer
of een percentage van zijn omzet.

In beroep gaan (art. 6)

Acties, maatregelen, sancties (134 – 136)
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• Officiële laboratoria (37 – 42)
• EU-RLs en EU-RCs (92 – 99)
• Nationale RLs (100 – 101)
• Officiële bemonstering, analyses, tests, en diagnoses

(34 – 36)
• NB. Art. 35 tweede deskundige (contra-expertise)

Laboratoria in de CoVo
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• Publicatie 7 april 2017: Vo. (EU) nr. 2017/625, L95, p.1
• In werkingtreding 27 april 2017
• Van toepassing vanaf 14-12-2019
• Overgangstermijn: ong. 3 jaar 2020!
• NB. NRL/EURL: 1 jaar
• NB. Inrichting lab’s (plant): 5 jaar
• NB. Residueplan: 5-6 jaar.

Wanneer gaat de CoVo in
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• Coördinatie Brusselse activiteiten (ruim 80 empowerments)
• Via bestaande werkgroepen
• Onderwerpen:

• M(A)NCP
• Import
• EU-RL
• Vleeskeuring (dierlijke producten)
• ……

• HOA-werkgroepen

Implementatie Europees
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• Implementatie Nederland: EZ/VWS - projectmodel
• Nationale wetgeving aanpassen
• Controlestructuur (opnieuw) vaststellen
• Aanwijzing diensten / laboratoria
• Delegatie (let op: wie verzorgt implementatie keuringsdiensten)

• is onpartijdig en vrij van elk belangenconflict, en, in het bijzonder, bevindt zich niet
een situatie die direct of indirect de onpartijdigheid in het professioneel handelen ten
aanzien van de uitoefening van die aan haar gedelegeerde officiële controletaken kan
aantasten;

• …..

Implementatie Nationaal



Vragen?


