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KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK ÁTÜLTETÉSE A 
TAGÁLLAMOKBAN

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2006. JÚNIUS 20-21-I ÜLÉSE

EGYÜTT TERMESZTÉS

1. Géntechnológiával módosított szervezetek termesztése (Renate Sommer)

Mikor fog a Bizottság meghatározni a határértékeket az olyan hagyományos vetőmagok 
cimkézése esetében, amelyek nem szándékosan, mégis technikailag elkerülhetetlenül, 
nyomokban géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmaznak?

Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos asszony januárban (berlini „Zöld Hetek”) 
bejelentette, hogy a Bizottság az év végéig rendelkezéseket elfogadni az együttélés 
géntechnológiával módosított szervezetek termesztésével kapcsolatos megvalósíthatóságáról. Mi 
Kyprianou biztos álláspontja az együtt-termesztésről?

A német géntechnológiai jogszabályában szabályozott felelősség (vétkességtől független 
felelősség) egyelőre továbbra is érvényben marad. Mi a Bizottság álláspontja a német felelősségi 
szabályoknak a tagállamok által jelenleg átültetendő, a géntechnológiával módosított szervezetek 
környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló irányelvvel való összeegyeztethetőségéről?

2. GMO-növények (Satu Hassi)

A hagyományos, az ökológiai és a géntechnológiával módosított növények együtt-termesztésére 
vonatkozó nemzeti intézkedések végrehajtásáról szóló jelentést tartalmazó COM(2006) 104 
közleményében a Bizottság alátámasztja, hogy csak négy tagállam adott ki nemzeti 
jogszabályokat annak érdekében, hogy a hagyományos gazdálkodók és a biogazdálkodók 
megvédjék a géntechnológiával módosított kultúrnövények általi szennyeződéstől. Vajon a 
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Bizottság is azon a véleményen van, hogy EU-szintű jogi intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy biztosítsák az együtt-termesztést, valamint a fogyasztók és a termelők választási 
szabadságát?

ÉLELMISZER - ÉS TAKARMÁNY HIGIÉNIA

3. A helyes higiéniai gyakorlatra vonatkozó útmutatók (Karl-Heinz Florenz)

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, csakúgy, mint a takarmányhigiénia 
követelményeinek meghatározásáról szóló 183/2005/EK rendelet arra ösztönzi a tagállamokat,
hogy a helyes higiéniai gyakorlat betartására vonatkozó iránymutatások önkéntes kidolgozására 
szólítsa fel a gazdasági szereplőket.

Hogyan támogatja a Bizottság az európai iránymutatások kidolgozását?
Hogyan érhető el hosszú távon, hogy a nemzeti iránymutatások összehangolják, illetve az EU 
egész területén egységes higiéniai előírásokat vezessenek be?

4. Információk az élelmiszerláncról (Karl-Heinz Florenz)

A 853/2004/EK rendelet II. mellékletének III. szakasza előírja, hogy a gazdáknak a vágóállatok 
egészségügyi állapotáról tájékoztatniuk kell a vágóhidakat. E feltétel teljesítéséhez a Bizottság a 
vonatkozó rendeletben elfogadott átmeneti rendelkezésekkel már meghatározott egy átmeneti 
időszakot.

Tervez-e a Bizottság e tekintetben olyan projektet, amelynek keretében a gazdák és a vágóhidak 
közötti információátadás gyakorlati megvalósulását ellenőrzik?
Van-e rálátása a Bizottságnak arra, hogy az egyes tagállamok milyen mértékben teljesítik ezt a 
követelményt a sertéshús- és marhahúságazatban?

5. Az élelmiszer-ipari vállalkozások/takarmányipari vállalkozások nyilvántartása      
(Karl-Heinz Florenz)

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, csakúgy, mint a takarmányhigiénia 
követelményeinek meghatározásáról szóló 183/2005/EK rendelet szerint a mezőgazdasági 
termelők „élelmiszer-ipari vállalkozások” és „takarmányipari vállalkozások”, és nyilvántartásba 
vételi kötelezettség alá tartoznak.

Tervezi-e a Bizottság, hogy ezen a területen a nyilvántartásba vételi eljárást és a nyilvántartási 
számokat a tagállamokon belül Európa-szerte egységesen összehangolják?



DT\617828HU.doc 3/5 PE 371.883v02-00

HU

Hogy kívánja a Bizottság biztosítani, hogy különösen a közösségen belüli 
takarmánykereskedelemben a „takarmányipari vállalkozásként” való nyilvántartásba vételt 
igazolják a takarmány felvásárlói felé?

6. Garanciák a takarmányágazatban (Karl-Heinz Florenz)

A takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló (183/2005/EK) rendelet 8. cikke 
a takarmányipari vállalkozások részéről pénzügyi garancia nyújtását írja elő az olyan esetleges 
károk fedezésére, amelyek az élelmiszerlánc későbbi szakaszában a nem biztonságos takarmány 
miatt keletkeztek.

Milyen következtetést von le a Bizottság a megrendelt, az ilyen pénzügyi garanciák 
megvalósíthatóságáról szóló tanulmányból?

A Bizottság véleménye szerint milyen egyértelmű hozzájárulással szolgálhat ez az 
élelmiszerbiztonsághoz?

MARADVÁNYOK

7. Növényvédőszer- és antibiotikum-maradványok jelenléte az élelmiszerekben (Horst 
Schnellhardt)

A 852/2004/EK, a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet 2006. január 1-jétől van hatályban.
A végrehajtás problémákat vet fel.

Miben látják Önök a higiéniai rendeletek 2006. január 1-jétől kezdődő teljes körű hatályba 
lépésének legnagyobb akadályát?

Kell-e tartani attól, hogy az EU jogszabályok közelítésére vonatkozó stratégiája veszélybe kerül 
mivel sok tagállamban túl részletes szabályok korlátozzák a rugalmasságot?

A higiéniai rendelkezéseknek az a célja, hogy tudományos alapokon nyugvó ellenőrzési 
tevékenységet valósítsanak meg. Ez azt teszi szükségessé, hogy az ellenőrzés területén megfelelő 
továbbképzéseket tartsanak. Az Bizottság a tagállamok általi továbbképzési kötelezettség 
tekintetében kitűzött határidőt 2009-ig meghosszabbította. Milyen módon kíván a Bizottság ezzel 
a szabállyal a higiéniai rendelkezések alapelvének eleget tenni?

Figyelemmel fogja-e kísérni a Grange-ben működő Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi 
Hivatal (FVO) a higiéniai rendeletek tagállami végrehajtását?

Milyen változásokra került sor az új higiéniai rendelkezések alapján az FVO ellenőrzési 
tevékenységében? A higiéniai rendelkezésekben rejlő rugalmasság lehetővé teszi, hogy a helyi 
hatóságok tudományos alapokon nyugvó differencia döntéseket hozzanak. Szándékában áll-e az 
FVO-nak ellenőrizni az alkalmazott tudományos alapot vagy alapvetően elfogadja a hatóságok 
helyszíni döntéseit?
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Javult-e Európában a helyzet az utóbbi években a szermaradékok (növényvédő szerek, 
gyógyszerek) tekintetében?

a) a behozatal terén;
b) az EU-n belüli termékek esetében?

8. Szermaradék-mennyiség (Satu Hassi)

Az EU, a tagállamok és a nem kormányzati szervezetek felügyeleti jelentéseiből az derül ki, 
hogy súlyos problémák vannak az élelmiszerekben jelen lévő növényvédőszer-maradványok 
tekintetében; ezeket gyakran olyan mennyiségben mutatják ki, amely messze meghaladja a 
megengedett szermaradék-határértéket. A Bizottság a 2004-ben végzett ellenőrzésekről szóló 
jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy „nem zárhatók ki az egészségügyi kockázatok és 
különösen a veszélyeztetett csoportok egészségét érintő kockázatok.”

A legtöbb esetben az érintett termékeket nem vonják ki a piacról: a friss gyümölcsöt és zöldséget 
már elfogyasztják, mire a laboreredmények megszületnek.

Milyen intézkedéseket foganatosít a Bizottság annak előmozdítása érdekében, hogy a 
tagállamokban hatékonyan ellenőrizzék a szermaradékokat? Egyetért a Bizottság azzal, hogy a 
végtermék-ellenőrzéseken túl további előzetes bejelentés nélküli ellenőrzéseket kell végrehajtani 
az élelmiszerlánc korábbi szakaszaiban, azaz a mezőgazdasági üzemekben?

9. Vágóhídi személyzet (Linda McAvan)

Mire gondoltak pontosan a vágóhídi személyzetre vonatkozóan a 2076/2005/EK bizottsági 
rendelet [HL L 338., 2005.12.22., 87. o.] 14. cikkében („A hatósági ellenőrzéseket segítő 
vágóhídi személyzet képzése”) megfogalmazott „szükséges kiegészítő képzés és annak 
megszervezése” rendelkezéssel? Különösen megköveteli-e 2010. január 1-jétől a „szükséges 
kiegészítő képzés és annak megszervezése” rendelkezés, hogy a vágóhídi személyzet átfogó 
képzésben részesüljön és letegye a hatósági segédszemélyzetre vonatkozó átfogó vizsgákat és 
nem csak a vágóhídi személyzet által teljesítendő képzést vagy vizsgát teszi kötelezővé?

HALÁSZATI TERMÉKEK 

10. A halászati termékek címkézése a kiskereskedelmi értékesítési szakaszban és a 
fogyasztók tájékoztatása (Satu Hassi)

A 104/2000/EK rendelet 4. cikke részletes előírásokat tartalmaz a halászati termékek 
kiskereskedelmi értékesítési szakaszban való jelöléséről és a fogyasztók tájékoztatásáról. A fajta 
kereskedelmi megnevezését, az előállítás módját (halászott vagy tenyésztett) és a halászati 
területet kell feltüntetni. A piacfelmérésekből azonban kitűnik, hogy ezeket az előírásokat csak 
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ritkán tartják be. Milyen intézkedéseket foganatosít a Bizottság annak garantálása érdekében, 
hogy a címkézési előírásokat a tagállamok és az élelmiszeripari vállalkozások megfelelően 
végrehajtsák? Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy az élelmiszerek címkézéséről és 
kiszereléséről szóló 2000/13/EK horizontális rendelet újrafogalmazása során bizonyos 
termékekre vonatkozóan címkézési előírásokkal egészítsék ki a rendeletet?

FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK

11. Felügyeleti ellenőrzések (Antonios Trakatellis)

Az élelmiszer-biztonsági felügyeleti ellenőrzések, a harmadik országokból való behozatal 
szigorodó ellenőrzése, valamint a tagállamok támogatását célzó intézkedések 

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerbiztonság szavatolása 
tekintetében – többek között a behozott termékek esetében – szabályozza a magánvállalkozások 
és állami hatóságok szerepét és illetékességét. Görögországban például az illetékes hatóságok 
által végzett ellenőrzések egyre gyakrabban zárulnak azzal az eredménnyel, hogy nem megfelelő 
élelmiszerek (antibiotikumot, lisztéria baktériumokból stb. aflatoxint tartalmazó élelmiszerek) 
behozatalára került sor. Tekintettel arra, hogy a behozott élelmiszerek biztonságának 
szavatolására vonatkozó közösségi jogban meghatározott ellenőrzési eljárások ellenőrző 
testületek létrehozását és a Bizottság részéről ellenőrzőcsoportok harmadik országokba történő 
rendszeres kiküldését teszik szükségessé (a közegészségügyi előírások helyszíni betartásának 
ellenőrzése és a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében), ki tudja fejteni a 
Bizottság, milyen támogatási intézkedést javasol az ellenőrzések hatékonyságának növelése és a 
harmadik országokból való illegális behozatalok feltárása érdekében. Milyen módon kívánja 
támogatni a Bizottság az élelmiszerbiztonság és ezáltal az európai polgárok egészsége 
védelmének szavatolása érdekében azokat a tagállamokat, amelyekben nagy mennyiségben 
hoznak forgalomba és importálnak élelmiszereket?


