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BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Ciele európskej politiky bezpečnosti potravín sú dvojaké: ochrana zdravia ľudí a záujmov
spotrebiteľov a podpora bezproblémového fungovania jednotného európskeho trhu. Európska
únia preto zaisťuje určenie (a dodržiavanie) noriem kontroly v oblastiach hygieny krmív
a potravín, zdravia a rastlín a prevencie kontaminácie potravín vonkajšími látkami. Únia
upravuje aj označovanie týchto potravín a potravinárskych výrobkov.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 43, článok 114, článok 168 ods. 4 a článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

VŠEOBECNÝ KONTEXT

V dôsledku série kríz v oblasti ľudských potravín a krmív pre zvieratá (choroba BSE
a dioxínovej hrozby) prešla bezpečnosť potravín v EÚ na začiatku tisícročia dôslednou
reformou. Bol stanovený prístup nazývaný „z farmy na stôl“, ktorý zaručuje vysokú úroveň
bezpečnosti na všetkých úrovniach výroby a distribučného procesu všetkých potravinárskych
výrobkov v EÚ bez ohľadu na to, či boli vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretích krajín. Tento
súbor právnych predpisov je komplexným a integrovaným systémom pravidiel vzťahujúcich sa
na všetky články potravinového reťazca.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Všeobecné právne predpisy
Všeobecné zásady súčasného potravinového práva nadobudli účinnosť v roku 2002 (nariadenie
(ES) č. 178/2002). Týmto rámcovým nariadením sa okrem iného zriadil Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín (EFSA), ktorého úlohou je vyhodnocovanie všetkých rizík, ktoré sú
spojené s potravinovým reťazcom, a informovanie o nich. V nariadení sa zohľadnila zásada
predbežnej opatrnosti (pozri 5.4.1), bol určený prístup k riadeniu rizík a stanovili sa všeobecné
ustanovenia pre vysledovateľnosť potravín či krmív. Nariadenie tiež stanovilo systém rýchleho
varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorý členským štátom a Komisii umožňuje
urýchlenú výmenu údajov a koordináciu opatrení na ochranu pred zdravotnými hrozbami,
spôsobenými potravou alebo krmivom.
B. Hygiena potravín
V apríli 2004 bol v rámci prístupu „z farmy na stôl“ prijatý nový legislatívny rámec v oblasti
hygieny, známy ako balík predpisov v oblasti hygieny (nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene
potravín, nariadenie (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre
potraviny živočíšneho pôvodu, a nariadenie (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovuje rámec
Spoločenstva na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na
ľudskú spotrebu a ktorým sa ustanovujú aj osobitné pravidlá pre čerstvé mäso, lastúrniky, mlieko
a mliečne výrobky). Tento balík ukladá zodpovednosť za hygienu potravín priamo rôznym

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.4.1.pdf
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aktérom v potravinovom reťazci pomocou samoregulačného systému využívajúceho metódu
HACCP (analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body), ktorá je monitorovaná úradnými
kontrolami, ktoré musia vykonávať príslušné orgány, ako sa ustanovuje v nariadení 854/2004
v znení zmien nariadenia 882/2004.
C. Kontaminácia potravín
1. Bezpečné potraviny
Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 bolo prijaté s cieľom zabezpečiť, aby sa nemohli predávať
žiadne potraviny obsahujúce neprijateľné množstvá kontaminujúcich látok. Limity, ktoré sa
v súčasnosti vzťahujú na najdôležitejšie kontaminanty, sú uvedené v nariadení Komisie (ES)
č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov
v potravinách (napr. dusičnanov, mykotoxínov, ťažkých kovov a dioxínov) ktoré si vyžadujú
pravidelné kontroly.
2. Maximálne limity rezíduí
Rezíduá v potravinách môžu pochádzať z pesticídov alebo veterinárnych lekárskych
ošetrení a využívaných biocídnych výrobkov. Rezíduá z pesticídov sú upravené nariadením
č. 396/2005, ktoré nahrádza predchádzajúce legislatívne akty a stanovuje pravidlá pre všetky
poľnohospodárske produkty. Maximálne limity rezíduí a regulovaných látok sú pravidelne
aktualizované podrobnými nariadeniami Komisia. Pokiaľ ide o rezíduá v zvieratách, povolené
látky a maximálne limity týchto látok sú uvedené v nariadení č. 37/2010 o farmakologicky
účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách
živočíšneho pôvodu.
3. Kontaminácia spôsobená materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami
Na predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1935/2004.
Toto nariadenie ustanovuje všeobecné požiadavky pre všetky príslušné materiály a predmety;
Pre 17 materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, ktoré sú uvedené
v prílohe I, sa prípadne príjmu špecifické opatrenia EÚ obsahujúce podrobnejšie ustanovenia.
Pokiaľ ide o plasty, nariadením (EÚ) č. 321/2011 boli zavedené obmedzenia bisfenolu A, ktorý
sa používa v plastových fľašiach na dojčenskú výživu. Len štyri z uvedených 17 materiálov
podliehajú osobitným opatreniam EÚ. V súvislosti s inými materiálmi môže členské štáty prijať
vnútroštátne právne predpisy. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie v súčasnosti
realizuje štúdiu, ktorá poskytne komplexný prehľad súčasnej situácie týkajúcej sa materiálov
prichádzajúcich do styku s potravinami, pre ktoré neexistujú osobitné opatrenia na úrovni EÚ.
D. Označovanie potravín
1. Právne predpisy týkajúce sa označovania potravín
Právny rámec v oblasti označovania potravín má zaručiť prístup spotrebiteľov k úplným
informáciám o obsahu a zložení výrobkov s cieľom chrániť ich zdravie a najlepšie záujmy.
Dňa 13. decembra 2014 nadobudlo účinnosť nové nariadenie (EÚ/1169/2011), ktoré spája
dve smernice do jedného právneho predpisu: Ide o tieto smernice: smernica Rady 2000/13/
ES o označovaní, prezentácii a reklamy potravín a smernica Rady 90/496/ES o nutričnom
označovaní potravín zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/120/EC.
Hlavnou novinkou je povinnosť výrobcov uvádzať prítomnosť alergénov v nebalených
potravinách, t. j. v reštauráciách a jedálňach, pôvod nespracovaného mäsa (pri niektorých
iných druhoch mäsa než hovädzie, pri ktorom už existuje povinnosť uvádzať miesto pôvodu)
a prítomnosť imitácií potravín, ako napríklad rastlinné výrobky nahrádzajúce syr alebo mäso.
Konkrétne ustanovenia o nutričných informáciách o spracovaných potravinách nadobudne
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účinnosť 13. decembra 2016. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1337/2013 stanovuje postupy
vyžadujúce (s určitými výnimkami) uvádzanie miesta odchovu a miesta porážky baleného
čerstvého, chladeného a mrazeného bravčového, baranieho, kozieho a hydinového mäsa. Nové
pravidlá sú uplatniteľné od 1. apríla 2015.
2. Zdravotné a výživové tvrdenia a potraviny pre konkrétne skupiny
Nariadenie (ES) č. 1924/2006 stanovuje harmonizované pravidlá o výživových a zdravotných
tvrdeniach o potravinách. Smernicou 2009/39/ES sa zriaďuje rámec všeobecných pravidiel pre
dietetické potraviny, ako sú potraviny pre dojčatá a malé deti, a ustanovujú sa požiadavky
na ich zloženie, umiestňovanie na trh a označovanie s cieľom zaistiť bezpečnosť výrobku.
V júni roku 2013 Parlament prijal nové nariadenie o potravinách pre osobitné skupiny
obyvateľstva (nariadenie 609/2013), ktoré ruší koncept širokej kategórie dietetických potravín
a zavádza pravidlá pre osobitné skupiny: potraviny určené pre dojčatá a malé deti, potraviny na
osobitné lekárske účely a celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti. Právny predpis
nadobudne účinnosť v júli 2016.
E. Prídavné látky do potravín a arómy
1. Balík o prípravkoch upravujúcich vlastnosti potravín
Prídavné látky sú látky, ktoré sa bežne ako také nekonzumujú, ale zámerne sa pridávajú do
potravín na presne vymedzený účel (napríklad farbivá, sladidlá alebo konzervačné látky). V roku
2008 bol prijatý nový legislatívny balík, ktorý zahŕňa štyri nariadenia ((ES) č. 1331/2008,
(ES) č. 1332/2008, (ES) č. 1333/2008, (ES) č. 1334/2008), týkajúce sa autorizačného postupu,
podmienok využívania a označovania prídavných látok do potravín, potravinárskych enzýmov
a potravinárskych aróm.
2. Potravinové doplnky a pridávanie vitamínov a minerálnych látok
Smernicou 2002/46/ES sa zavádzajú harmonizované pravidlá pre označovanie potravinových
doplnkov, ako aj osobitné pravidlá o obsahu vitamínov a minerálov. V nariadení (ES)
č. 1925/2006 sa harmonizujú ustanovenia členských štátov na pridávanie vitamínov
a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín.
F. Zdravie zvierat a rastlín
Predpisy EÚ obsahujú všeobecné ustanovenia o dohľade (smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2003/99/ES), oznamovaní (smernica Rady 82/894/EHS) a liečbe infekčných chorôb a ich
vektoroch (smernica Rady 92/119/EHS). Súčasný legislatívny rámec pre organizáciu úradných
kontrol upravuje nariadenie č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom
zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví
zvierat a o starostlivosti o zvieratá.
V máji roku 2013 Komisia predstavila nový legislatívny balík, ktorý zahŕňa návrhy, týkajúce
sa zdravia zvierat a rastlín, rastlinného reprodukčného materiálu a úradných kontrol. Balík
opatrení umožňuje ochranu zdravia viac založenú na riziku, ktorej cieľom je zvýšenie účinnosti
úradných kontrol, aby bolo možné vyhnúť sa potravinovým krízam a prípadom podvodu
v najväčšej možnej miere. Nový právny rámec EÚ pre zdravie zvierat (nariadenie (EÚ)
2016/429 o chorobách zvierat) bol prijatý v marci 2016. Očakáva sa, že koncom roka 2016
nadobudne účinnosť nový systém fytosanitárnej starostlivosti. Nové nariadenie o úradných
kontrolách sa stále prerokúva.
G. Právne predpisy v oblasti krmív a označovania krmív
Nariadenie (ES) č. 183/2005 upravuje hygienu krmív. Nariadenie (ES) č. 767/2009, ktoré bolo
prijaté v júli 2009, spája väčšinu právnych predpisov o označovaní krmív a ich uvádzaní
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na trh. Smernicou 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá sa stanovuje
najvyšší prípustný obsah ťažkých kovov a zakazuje riedenie kontaminovaných kŕmnych
surovín. Smernicou 2002/70/ES sa zavádzajú požiadavky na určovanie koncentrácie dioxínov
a polychlórovaných bifenylov (PCB) podobných dioxínom v krmivách. V súčasnosti prebieha
revízia predpisov upravujúcich veterinárne liečivá (najmä smernice 2001/82/ES a nariadenia
(ES) č. 726/2004) a medikované krmivá (smernice 90/167/EHS).
H. Nové potraviny
V nariadení (ES) č. 258/97 sa okrem iného uvádza, že nové potraviny (t. j. potraviny, ktorých
používanie nebolo pred jeho nadobudnutím účinnosti veľmi rozšírené) musia byť pred tým,
než sa uvedú na trh Únie, podrobené hodnoteniu z hľadiska bezpečnosti. Toto nariadenie
bolo včlenené do nariadenia (ES) č. 1852/2001. V roku 2008 Komisia predložila návrh
na aktualizáciu právnej úpravy pre nové potraviny, ale v dôsledku nezhody medzi Parlamentom
a Radou v tom, akým spôsobom právne upraviť potraviny z klonovaných zvierat, nevstúpili do
platnosti žiadne nové právne predpisy. Komisia predložila nový návrh v decembri 2013. V roku
2015 dosiahli konečne Parlament s Radou dohodu, takže nové nariadenie (EÚ) 2015/2283
mohlo 31. decembra 2015 nadobudnúť účinnosť. Pokiaľ nenadobudnú účinnosť konkrétne
právne predpisy pre potraviny vyrábané z klonovaných zvierat, patria tieto potraviny do oblasti
pôsobnosti tohto nariadenia, a treba ich preto náležite označovať.
I. Geneticky modifikované organizmy (GMO)
GMO označuje „organizmus s výnimkou ľudských bytostí, ktorého genetický materiál bol
zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene počas pohlavného rozmnožovania a/alebo prirodzenej
rekombinácie nevyskytuje“. V smernici 2001/18/ES o zámernom uvoľnení GMO do životného
prostredia sa upravuje ich kultivácia a uvádzanie na trh a spoločne s nariadeniami (ES)
č. 1829/2003 a (ES) č. 1830/2003 sa vymedzuje regulačný rámec Únie v tejto oblasti (vrátane
povinného označovania potravín, ktoré sú vyrobené z GMO alebo ich obsahujú). Povolením
pestovania zemiakov Amflora v marci 2010 Komisia ukončila moratórium na novú kultiváciu
GMO, ktoré bolo v platnosti od roku 1998. V januári 2015 bol schválený nový právny predpis
(smernica (EÚ) 2015/412), ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, s cieľom umožniť členským
štátom obmedzovať alebo zakazovať pestovanie plodín obsahujúcich geneticky modifikované
organizmy (GMO) na svojom území aj v prípade, že je to povolené na úrovni EÚ. Právny
predpis bol pôvodne predložený v roku 2010, ale na roky bol zablokovaný z dôvodu nezhôd
medzi členskými štátmi za a proti GMO. V apríli 2015 Komisia navrhla doplňujúci právny
predpis, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov
obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom
vlastnom území. Návrh Parlament zamietol v októbri 2015 aj z dôvodu, že chýbalo posúdenie
vplyvu, z dôvodu zlučiteľnosti opatrení prijatých členskými štátmi s pravidlami vnútorného trhu
a WTO, ako aj uskutočniteľnosti návrhu. Rada však ešte neprijala formálne rozhodnutie.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Ako reakcia na krízy, akými boli BSE (1996) či slintačka a krívačka (2002), boli zriadené
dočasné výbory, ktorých cieľom bolo vyšetriť nedostatky vo vykonávaní právnych predpisov
Spoločenstva. Parlament tiež osobitne dbá na ohrozovanie zdravia spotrebiteľov v súvislosti
s klonovanými zvieratami a nanomateriálmi. Parlament vo svojom uznesení z mája 2016[1]

[1]Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o povinnom označovaní krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu
v prípade niektorých potravín – prijaté texty, P8_TA(2016)0225.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
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opakovane vyzval Komisiu, ako už tomu bolo v minulosti[2], aby predložila legislatívne návrhy
na povinné uvádzanie najmä pôvodu mäsa používaného v spracovaných výrobkoch, aby sa tak
zaistila väčšia transparentnosť v rámci potravinového reťazca a aby boli európski spotrebitelia
lepšie informovaní. Mala by sa tým tiež obnoviť dôvera spotrebiteľa po škandále s konským
mäsom v roku 2013 a iných podvodoch s potravinami.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[2]Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o označovaní krajiny pôvodu mäsa v spracovaných
potravinách, prijaté texty, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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