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Otázka na hodinu otázok vo výbore 0007/2010,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladajú Jill Evans, Linda McAvan, Horst Schnellhardt

Vec: Kontroly mäsa

V balíku hygienických predpisov o potravinách z roku 2004 sa ustanovujú osobitné 
hygienické pravidlá pre mäso s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti potravín 
a chrániť verejné zdravie. Súčasťou tohto balíka je aj nariadenie EÚ (ES) č. 882/2004 
o úradných kontrolách potravín živočíšneho pôvodu, v ktorom sa ustanovuje spôsob kontroly 
mäsa.  

Týmto nariadením sa prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí prevádzkujú 
bitúnky, poskytla určitá kontrola a zodpovednosť v súvislosti s hygienickými otázkami na 
bitúnkoch. V prípade bieleho mäsa sa prevádzkovateľom potravinárskych podnikov povoľuje, 
aby kontroly vykonávali sami, a to prostredníctvom uzatvorenia súkromných zmlúv 
s inšpekčnými asistentmi zamestnanými v podnikoch. 

Európsky parlament sa však postavil proti tomu, aby sa možnosť vykonávať súkromné 
kontroly rozšírila aj na odvetvie červeného mäsa pre vyšší potenciál rizika v tomto odvetví. 
Poslanci EP sú presvedčení, že hygienické kontroly musia vykonávať oficiálni a nezávislí 
kontrolóri mäsa.

Minulý rok Komisia uverejnila správu o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní nariadení 
o hygiene (KOM (2009) 403 v konečnom znení), po ktorej nasledovali závery Rady. V správe 
sa nachádza časť, ktorá sa zaoberá úradnými kontrolami mäsa, a navrhuje sa preskúmanie 
a zmodernizovanie tejto kontroly. Uvádza sa v nej, že určité členské štáty si želajú, aby sa 
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možnosť vykonávať súkromné kontroly rozšírila aj na odvetvie červeného mäsa.

Inšpekčné správy vypracované Potravinovým a veterinárnym úradom (FVO) GR SANCO 
potvrdzujú obavy poslancov EP. Podľa správ Potravinového a veterinárneho úradu1 sú 
skúsenosti s inšpekčnými asistentmi zamestnanými v podnikoch sporné. Dôkazy okrem toho 
svedčia o tom, že pokiaľ ide o úradné kontroly v odvetví červeného mäsa, nariadenie sa 
neuplatňovalo v dostatočnej miere. V prípadoch závažného nedodržania nariadenia, napríklad 
vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku a v Spojenom kráľovstve, sa zistilo, že dôvodom je 
najmä systematické nedostatočné financovanie kontrol a z toho vyplývajúci nedostačujúci 
počet úradníkov, ktorí by náležite vykonávali túto prácu, a tak spĺňali požiadavky stanovené 
v nariadení2.

• Môže sa Komisia vyjadriť k dôkazom zhromaždeným v pracovných správach 
Potravinového a veterinárneho úradu (FVO)? 

• Súhlasí Komisia s tvrdením, že kontroly musia byť nezávislé a náležite financované, 
aby spĺňali hygienické normy stanovené v nariadení? 

• Obáva sa Komisia rovnako ako my, že posun k vykonávaniu kontrol inšpekčnými 
asistentmi, ktorí sú zamestnaní v podnikoch, aj v sektore s červeným mäsom by 
pravdepodobne viedol k rýchlejšiemu rozpadu noriem?

• Vzhľadom na dôležitosť tejto otázky, aké kroky zamýšľa Komisia podniknúť s cieľom 
zabezpečiť, aby každé preskúmanie kontroly v tejto oblasti viedlo k zlepšeniu ochrany 
verejného zdravia a nezameriavalo sa výlučne na vytvorenie úžitku pre priemysel?

                                               
1 Kontroly hydinových bitúnkov: Francúzsko – GR(SANCO)/2008-7827; Fínsko – GR(SANCO)/2009-8065; 
Cyprus – GR(SANCO)/2009-8064; Lotyšsko – GR(SANCO)/2009-8068
2 Kontroly bitúnkov s červeným mäsom: Francúzsko – GR(SANCO)/2009-8231; Španielsko –
GR(SANCO)/2007-7448; Taliansko – GR(SANCO)/2008-7930; Spojené kráľovstvo – GR(SANCO)/ 2009-8225


