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DIRECÇÃO-GERAL - POLÍTICAS INTERNAS
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Pergunta Oral nº 7/6/2006, apresentada por Hiltrud Breyer, Claude Turmes, 
Margrete Auken, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf e Bart Staes, em nome 

do Grupo Verts/ALE

Junto se envia uma Pergunta Oral à Comissão, apresentada nos termos do artigo 187º do 
Regimento.

Assunto: Carne em putrefacção e aplicação da legislação relativa à segurança dos 
alimentos

Os escândalos que se têm repetido nos últimos tempos na Alemanha, envolvendo carne 
imprópria para consumo humano (carne em putrefacção) e a sua exportação para vários 
Estados-Membros, bem como a presença generalizada de variedades proibidas de arroz 
geneticamente modificado no arroz vendido em toda a União Europeia, levantaram 
sérias dúvidas quanto ao bom funcionamento dos controlos oficiais dos géneros 
alimentícios nos Estados-Membros. O Regulamento (CE) n° 882/2004 impõe aos 
Estados-Membros a obrigação de reformar os controlos oficiais dos alimentos para 
animais e dos géneros alimentícios, de modo a que estes sejam realizados em função dos 
riscos e com uma frequência apropriada. É óbvio que este Regulamento (ainda) não é 
correctamente aplicado em determinados Estados-Membros.

1. Que medidas propõe a Comissão para assegurar a realização, nos Estados-Membros, 
de controlos independentes e em função dos riscos, a fim de prevenir riscos para a 
saúde humana associados à carne imprópria para consumo e garantir que tais resíduos 
não entrem na cadeia alimentar?

2. Está a Comissão disposta a elaborar uma directiva comunitária sobre a informação dos 
consumidores, por analogia com a Directiva 2003/4/CE relativa ao acesso do público 
às informações sobre ambiente, que facilite o acesso a informações sobre as empresas 
envolvidas em fraudes e na distribuição ao longo da cadeia alimentar de produtos 
impróprios para o consumo humano?

3. Está a Comissão disposta a tomar a iniciativa de publicar, num registo aberto e 
transparente, os nomes dos operadores de empresas do sector alimentar que não 
respeitam a legislação? Deveria o sistema de emotícones ("smileys") utilizado em 
certos Estados-Membros ser aplicado em toda a União Europeia?
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