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GENERÁLNE RIADITEĽSTVO – VNÚTORNÉ POLITIKY
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

OZNÁMENIE pre POSLANCOV

Otázka na ústne zodpovedanie č. 7/6/2006, ktorú predložili Hiltrud Breyer, Claude Turmes, 
Margrete Auken, Friedrich – Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Bart Staes v mene Skupiny 

zelených/Európskej slobodnej aliancie

Ďalej je uvedená otázka na ústne zodpovedanie adresovaná Komisii podľa článku 187 
rokovacieho poriadku.

Vec: Pokazené mäso – vykonávanie právnych predpisov o bezpečnosti potravín

Posledný a opakované škandály týkajúce sa mäsa nevhodného na ľudskú spotrebu 
(pokazeného mäsa) v Nemecku a jeho vývozu do viacerých členských štátov, ako aj rozšírený 
výskyt nepovolených geneticky modifikovaných odrôd ryže, ktoré sa predávajú v EÚ, sú 
dôvodom na vážne pochybnosti o fungovaní úradných kontrol potravín v členských štátoch.
Na základe nariadenia EÚ (ES) č. 882/2004 sú členské štáty povinné vykonať reformu 
úradných kontrol potravín a krmiva tak, aby sa kontroly organizovali na základe analýzy 
rizika a dostatočne často. Toto nariadenie zjavne (ešte) niektoré členské štáty náležite 
nevykonali.

1. Aké opatrenia navrhuje Komisia na zabezpečenie kontrol založených na analýze rizika 
a ich nezávislosti v členských štátoch s cieľom predísť ohrozeniu zdravia v súvislosti 
s mäsom nevhodným na konzumáciu a zabezpečiť, aby sa takýto odpad nedostával do 
potravinového reťazca?

2. Je Komisia pripravená vypracovať návrh smernice EÚ o informáciách pre spotrebiteľov obdobne 
ako v prípade smernice 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, 
ktorá by uľahčila prístup k informáciám o podnikoch zapojených do podvodov a distribúcie 
materiálu nevhodného na ľudskú spotrebu v rámci potravinového reťazca?

3. Je Komisia pripravená iniciovať zverejnenie prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, 
ktorí nedodržujú právne predpisy, vo verejnom a transparentom registri EÚ? Mal by sa 
v celej EÚ uplatňovať systém „smiley“ (používajúci symbol výrazu tváre), ktorý je 
zavedený v niektorých členských štátoch?
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