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przez Hiltrud Breyer, Claude Turmes, Margrete Auken, Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf, Bart Staes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Dotyczy: Zepsutego mięsa – wprowadzenie w życie prawa w zakresie bezpieczeństwa 
żywności

Ze względu na powtarzające się ostatnio w Niemczech skandale dotyczące mięsa 
nienadającego się do spożycia przez ludzi (zepsute mięso) oraz jego eksport do kilku państw 
członkowskich, jak również powszechne występowanie niedozwolonych i zmodyfikowanych 
genetycznie odmian ryżu w ryżu sprzedawanym w całej UE pojawiły się poważne wątpliwości 
odnośnie funkcjonowania urzędowych kontroli żywności w państwach członkowskich. 
Na podstawie rozporządzenia UE (WE) nr 882/2004 państwa członkowskie mają obowiązek 
zreformowania swoich urzędowych systemów kontroli żywności i pasz w taki sposób, aby 
kontrole przeprowadzano w oparciu o analizę ryzyka i z odpowiednią częstotliwością. W 
niektórych państwach członkowskich rozporządzenie to najwyraźniej nie zostało (jeszcze) w 
należyty sposób wprowadzone w życie.

1. Jakie działania Komisja proponuje z myślą o zagwarantowaniu w państwach 
członkowskich niezależnych kontroli, przeprowadzanych w oparciu o analizę ryzyka, w 
celu zapobiegania zagrożeniu zdrowia, jakie powoduje mięso nienadające się do spożycia, 
jak również z myślą o zagwarantowaniu, że tego rodzaju odpady będą eliminowane, zanim 
trafią do łańcucha pokarmowego?

2. Czy Komisja jest gotowa opracować dyrektywę unijną w sprawie informacji dla 
konsumentów, analogicznie do dyrektywy 2003/4/WE w sprawie dostępu opinii publicznej 
do informacji na temat środowiska naturalnego, która ułatwiłaby dostęp do informacji na 
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temat przedsiębiorstw dopuszczających się oszustw i wprowadzających do łańcucha 
pokarmowego towar nienadający się do spożycia przez ludzi?

3. Czy Komisja jest gotowa do podjęcia inicjatywy z myślą o publikowaniu nazw podmiotów 
zajmujących się handlem żywnością, które nie przestrzegają prawa, w otwartym i 
powszechnie jawnym rejestrze unijnym? Czy należy w całej UE wprowadzić system tzw. 
„uśmieszków”, stosowany już w niektórych państwach członkowskich?
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