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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Mondelinge vraag nr. 0097/06 ingediend door Hiltrud Breyer, Claude Turmes, 
Margrete Auken, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf en Barts Staes, namens de 
Verts/ALE-fractie

Overeenkomstig artikel 187 van het Reglement gaat hierbij een mondelinge vraag aan de 
Commissie. 

Betreft: Bedorven vlees - Toepassing van de wetgeving inzake voedselveiligheid

De recente, aanhoudende schandalen in verband met vlees dat ongeschikt is voor menselijke
consumptie (bedorven vlees) in Duitsland en de uitvoer van dit vlees naar verscheidene 
lidstaten, alsmede de wijdverbreide aanwezigheid van niet toegelaten genetisch 
gemodificeerde rijstsoorten in rijst die binnen de EU wordt verkocht, doen ernstige twijfels 
rijzen over het functioneren van de officiële voedselcontroles in de lidstaten. 

Krachtens de Verordening (EG) nr. 882/2004 zijn de lidstaten verplicht hun officiële 
controles van levensmiddelen en diervoeding dusdanig te herzien, dat deze op basis van een 
risicobeoordeling en met gepaste regelmaat worden uitgevoerd. Deze verordening wordt in 
sommige lidstaten blijkbaar (nog) niet naar behoren toegepast. 

1. Welke maatregelen stelt de Commissie voor om onafhankelijke en op risico gebaseerde 
controles in de lidstaten te garanderen, teneinde gezondheidsrisico's in verband met vlees dat 
ongeschikt is voor consumptie, te voorkomen en ervoor te zorgen dat dergelijk afval niet in de 
voedselketen terechtkomt?
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2. Is de Commissie bereid een communautaire richtlijn voor consumentenvoorlichting op te 
stellen naar het voorbeeld van Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie, waardoor het gemakkelijker zou worden toegang te krijgen tot informatie 
over de bedrijven die zijn betrokken bij de fraude en de distributie van niet voor menselijke 
consumptie bestemde producten in de voedselketen?

3. Is de Commissie bereid het initiatief te nemen tot het bekendmaken van de namen van 
voedselproducenten die zich niet houden aan de wetgeving in een openbaar EU-register? Is 
het wenselijk het systeem van "smileys", dat in sommige lidstaten gebruikt wordt, in de 
gehele EU toe te passen?


