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GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

OBVESTILO POSLANCEM

Vprašanje za ustni odgovor št. 7/6/2006, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Claude Turmes, Margrete 
Auken, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE 

V skladu s členom 187 Poslovnika sledi vprašanje za ustni odgovor Komisiji.

Zadeva: Pokvarjeno meso – Izvajanje zakonodaje v zvezi z varnostjo hrane

Nedavni in ponavljajoči se škandali, povezani z mesom, ki ni primerno za prehrano ljudi 
(pokvarjeno meso), v Nemčiji, izvoz tega mesa v številne države članice in zelo razširjena 
prisotnost nedovoljenih gensko spremenjenih vrst riža med rižem, ki je v prodaji v celotni EU, 
je sprožilo številna vprašanja o delovanju uradnega nadzora hrane v državah članicah. 
Na podlagi uredbe (ES) št. 882/2004, so države članice dolžne izvesti reformo svojega 
uradnega nadzora hrane in krme, da bo ta organiziran na osnovi tveganja in se bo izvajal v 
ustreznih intervalih. Ta uredba se v nekaterih državah članicah očitno (še) ne izvaja pravilno.

1. Katere ukrepe predlaga Komisija za zagotovitev neodvisnega nadzora na osnovi tveganja v 
državah članicah, za preprečevanje tveganj za zdravje, povezanih z mesom, ki ni primerno 
za prehrano, in za zagotovitev, da takšni odpadki ne zaidejo v prehransko verigo?

2. Ali je Komisija pripravljena po analogiji z Direktivo 2003/4/ES o dostopu javnosti do 
informacij o okolju pripraviti direktivo EU o obveščenosti potrošnika, ki bi olajšala dostop 
do informacij o podjetjih, vpletenih v goljufije in distribucijo materiala, ki ni primeren za 
prehrano ljudi, vzdolž prehranske verige?

3. Ali je Komisija pripravljena prevzeti pobudo za objavo imen nosilcev živilske dejavnosti, 
ki ne spoštujejo zakonodaje, v odprtem in preglednem registru EU? Ali bi se moral sistem 
"smeškov", ki se uporablja v nekaterih državah članicah, uporabljati v celotni EU?
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