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GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ – VNITŘNÍ POLITIKY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

SDĚLENÍ ČLENŮM

Otázka k ústnímu zodpovězení č. 7/6/2006, kterou pokládají Hiltrud Breyerová, Claude 
Turmes, Margrete Aukenová, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf a Bart Staes za 

skupinu Verts/ALE 

V souladu s článkem 187 jednacího řádu tímto předkládáme Komisi následující otázku 
k ústnímu zodpovězení.

Věc: Zkažené  maso – provádění právních předpisů v oblasti bezpečnosti 
potravin

Nedávné a opakované skandály týkající se masa nevhodného pro lidskou spotřebu 
(zkaženého masa) v Německu a jeho vývozu do několika členských států a skutečnost, že 
v rýži prodávané v celé EU jsou obecně přítomny nepovolené geneticky modifikované 
odrůdy rýže, navozují závažné otázky ohledně fungování státní potravinářské inspekce 
v členských státech. 
Na základě nařízení EU (ES) č. 882/2004 jsou členské státy povinny reformovat své státní 
potravinářské a zemědělské inspekce tak, aby prováděly svou inspekční činnost 
na základě rizikovosti a s náležitou četností. Je zřejmé, že v některých členských státech 
(zatím) není toto nařízení řádně uplatňováno.

1. Jaká opatření Komise navrhuje, aby v členských státech zajistila nezávislou inspekci 
na základě rizikovosti, aby předešla zdravotním rizikům spojeným s masem 
nevhodným pro spotřebu a aby zajistila, že podobný odpad se již do potravinového 
řetězce nevrátí?

2. Je Komise připravena vypracovat směrnici EU o spotřebitelských informacích 
analogicky se směrnicí č. 2003/4/ES o veřejném přístupu k informacím o životním 
prostředí, která by zajistila přístup k informacím o firmách zapletených do podvodů a 
do šíření látek nevhodných pro lidskou spotřebu do potravinového řetězce?

3. Je Komise připravena podniknout kroky ke zveřejnění názvů potravinářských podniků, 
které nesplňují právní předpisy, a to prostřednictvím rejstříku EU, jenž by byl otevřený 
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a transparentní? Měl by se v celé EU začít používat systém „smajlíků“, který některé 
členské státy používají?

_______________
Dne 20. října 2006
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