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Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

AZ EURÓPAI ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSA A 
TAGÁLLAMOKBAN

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2007. FEBRUÁR 26–28-I ÜLÉSE

HIGIÉNIA ÉS AZ ÉLELMISZEREK ELLENŐRZÉSE

1. A tagállamok által végrehajtott ellenőrzés (Caroline Lucas)

A hivatalos élelmiszer- és takarmányellenőrzésről szóló 882/2004/EK uniós rendelet kötelezi 
a tagállamokat, hogy megreformálják hivatalos élelmiszer- és takarmányellenőrzéseiket oly 
módon, hogy az ellenőrzéseket kockázati alapon és a megfelelő gyakorisággal szervezzék. Ezt 
a rendeletet egyes tagállamokban (még) nyilvánvalóan nem hajtották végre megfelelően.
A Bizottság megkapta már a többéves ellenőrzési terveket a 882/2004/EK rendelet 41. 
cikkének megfelelően az összes tagállamtól? Végrehajtja-e minden tagállam nemzeti 
ellenőrzési tervét 2007. január 1-jén, ahogy arról a 42. cikk rendelkezik? Ha nem, mely 
tagállamok nem készítették el és hajtották végre többéves nemzeti ellenőrzési tervüket? 
Milyen intézkedéseket javasol a Bizottság ahhoz, hogy a kockázaton alapuló, független és 
előre nem bejelentett ellenőrzések minden tagállamban megtörténjenek, és annak 
biztosítására, hogy az emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszerek ne kerüljenek vissza az 
élelmiszerláncba?

2. Az új szabályok betartatása (Dagmar Roth-Behrendt)

Tudna-e a Bizottság áttekintést nyújtani az élelmiszer-higiéniával és élelmiszer-biztonsággal 
kapcsolatos új szabályok tagállamokban történő végrehajtásáról és különösen jelenlegi 
betartatásáról (különös tekintettel a 178/2002/EK, a 852/2004/EK, a 853/2004/EK, a 
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi, valamint a 2075/2005/EK és 2076/2005/EK 
bizottsági rendeletekre)?

Vajon teljes mértékben megfelel-e az összes tagállam az EU élelmiszer-ellenőrzéssel 
kapcsolatos jogszabályai követelményeinek?
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Milyen eredményre jutott a Bizottság a nemzeti hatóságok által végrehajtott élelmiszer-
ellenőrzések hatékonysága tekintetében? Milyen módszereket használ a Bizottság a nemzeti 
élelmiszer-ellenőrzési rendszerek értékeléséhez?

3. A HACCP hatékonysága (Linda McAvan)

Milyen kutatást végzett a Bizottság a HACCP (kockázatelemzés és kritikus ellenőrzési pont 
rendszer) hatékonyságával kapcsolatban a tagállamok vágóhídjain? 

Milyen bizonyítékot talált az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal a tagállamok 
higiénianormáiról 2006 januárja óta, amikor az új élelmiszer-higiéniai csomag létrejött?

4. Diszkriminálja-e az új higiéniacsomag a kisebb háztartásokat a nagyobbak 
ellenében? (Åsa Westlund)

Svédországban azt sugallták a média bizonyos részeiben, hogy az EU új higiéniacsomagja 
diszkriminálni fogja a kisebb, helyi iskolai konyhákat a sokkal nagyobb intézmények javára. 
Rendelkezik-e a Bizottság információval arról, hogy ez valóban így van-e? A Bizottság 
véleménye szerint az az állítás, hogy az EU új higiéniacsomagja a nagy háztartásoknak 
kedvez, megfelel-e a valóságnak?

5. Maradványszintek (Satu Hassi)

Az EU-tól, a tagállamoktól és a nem kormányzati szervezetektől származó nyomon követési 
jelentések azt mutatják, hogy komoly problémák vannak az élelmiszerekben sokszor a 
megengedett legmagasabb maradékszintet jelentősen meghaladó szinten talált 
növényvédőszer-maradékok terén. 2004-es nyomon követési jelentésében a Bizottság azt a 
következtetést vonja le, hogy „nem lehet kizárni az egészségügyi kockázatot, különösen a 
sérülékeny csoportok számára”.
Az érintett termékeket a legtöbb esetben nem vonják vissza a piacról, hiszen a friss 
gyümölcsöt és zöldséget már elfogyasztották, mire a laboratóriumi vizsgálat eredményei 
napvilágot láttak.
Mit tesz a Bizottság a hatékonyabb maradványellenőrzés előmozdítása érdekében a 
tagállamokban? Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a végső termékek ellenőrzésén felül be 
nem jelentett ellenőrzéseket kell végrehajtani az élelmiszerláncban, a farmon?

HALBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK

6. A fogyasztók tájékoztatása és a kiskereskedésekben előforduló halból készült 
termékek címkézése (Satu Hassi)

A 104/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikke részletes szabályokról rendelkezik a fogyasztók 
tájékoztatásával és a kiskereskedésekben előforduló, halból készült élelmiszerekkel 



DT\652109HU.doc 3/3 PE 384.468v02-00

HU

kapcsolatban. A faj kereskedelmi elnevezését, az előállítás módszerét (fogott vagy 
tenyésztett) és a fogás területét fel kell tüntetni. A piacokon végzett kutatás megmutatja, hogy 
a rendelkezéseket ritkán tartják be. 
A Bizottság milyen intézkedéseket tesz annak garantálása érdekében, hogy a címkézési 
intézkedéseket megfelelően végrehajtsák a tagállamok és az élelmiszeripar szereplői? 
Szándékozik-e a Bizottság az élelmiszerek címkézéséről szóló 2000/13/EK irányelv 
újrafogalmazásába belefoglalni a specifikus termékek címkézésére vonatkozó 
rendelkezéseket?

EGYÜTT-TERMESZTÉS

7. Genetikailag módosított termények (Satu Hassi)

A hagyományos, az ökológiai és a géntechnológiával módosított növények együtt-
termesztésére vonatkozó nemzeti intézkedések végrehajtásáról szóló (COM (2006)104) 
közleményében a Bizottság bizonyítékkal szolgál arról, hogy csak nagyon kevés tagállam 
fogadott el nemzeti jogszabályokat a hagyományos és szerves gazdálkodók GMO-
terményekkel való megfertőzésétől való megvédése érdekében. Egyetért-e azzal a Bizottság, 
hogy szükség van uniós szintű jogszabályi intézkedésekre ahhoz, hogy biztosítsuk az együtt-
termelést, valamint a fogyasztók és a gazdálkodók számára a választás szabadságát?


