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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τα ΜΕΛΗ

Προφορική ερώτηση αριθ. 7/6/2006 των Hiltrud Breyer, Claude Turmes, Margrete Auken, 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Bart Staes, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Σύμφωνα με το άρθρο 187 του Κανονισμού

Θέμα: Σάπια κρέατα / Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων

Τα πρόσφατα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα σχετικά με ακατάλληλα προς βρώση κρέατα (σάπια 
κρέατα) στη Γερμανία και την εξαγωγή τους σε διάφορα κράτη μέλη, καθώς και η συχνή 
παρουσία παράνομων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών ρυζιού σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των επίσημων 
ελεγκτικών μηχανισμών για τα τρόφιμα στα κράτη μέλη.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 882/2004, επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση μεταρρύθμισης 
των επίσημων ελεγκτικών μηχανισμών στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών, ώστε να 
πραγματοποιούνται έλεγχοι τακτικά, βάσει των κινδύνων και με την κατάλληλη συχνότητα. Ο 
κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται, κατά τα φαινόμενα, σωστά σε ορισμένα κράτη μέλη.

1. Ποιά μέτρα προτείνει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει, ανάλογους του κινδύνου, 
ανεξάρτητους ελέγχους στα κράτη μέλη, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την υγεία
που συνδέονται με την κατανάλωση ακατάλληλων προς βρώση κρεάτων, και να 
εξασφαλισθεί ότι αυτά τα απορρίμματα δεν θα επανεισάγονται στη διατροφική αλυσίδα;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να εκπονήσει κοινοτική οδηγία σχετικά με την ενημέρωση των 
καταναλωτών, ανάλογη με την οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, που θα διευκόλυνε την πρόσβαση σε πληροφορίες που
αφορούν εταιρείες που εμπλέκονται σε απάτες και σε διανομή ακατάλληλων τροφίμων
σε όλη την τροφική αλυσίδα;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημοσίευση των ονομάτων των 
φορέων της βιομηχανίας τροφίμων που δεν τηρούν τους σχετικούς νόμους, ανοικτά και με 
διαφάνεια, σε ένα ευρωπαϊκό αρχείο; Το σύστημα των συμβόλων("smileys"), που 
εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη μέλη, μήπως θα έπρεπε να εφαρμοσθεί
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
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