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VARNOST HRANE

Cilji evropske politike za varnost hrane vsebujejo dva vidika: zaščititi zdravje ljudi in interese
potrošnikov ter spodbujati nemoteno delovanje enotnega evropskega trga. Evropska unija
tako zagotavlja, da se na področjih higiene krme in živil, zdravja živali, zdravstvenega varstva
rastlin in preprečevanja kontaminacije živilskih izdelkov s snovmi iz okolice vzpostavijo in
spoštujejo standardi glede nadzora. EU sprejema tudi predpise za označevanje živil in krme.

PRAVNA PODLAGA

Členi 43, 114, 168(4) in 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

SPLOŠNO OZADJE

Zaradi vrste izrednih dogodkov, povezanih z živili in krmo (npr. izbruh BSE in škandal
z dioksinom) je bila v prvih nekaj letih novega tisočletja izpeljana temeljita reforma politike
na področju varnosti hrane. Opredeljen je bil pristop „od vil do vilic“, katerega namen je v
vseh fazah proizvodne in distribucijske verige zagotoviti visoko raven varnosti vseh živilskih
proizvodov, ki se prodajajo na trgu EU, in sicer ne glede na to, ali so proizvedeni v Uniji ali
uvoženi iz tretjih držav. Ta sklop zakonodaje določa kompleksen in povezan sistem pravil, ki
zajemajo vse povezave v prehranski verigi.

DOSEŽKI

A. Splošni zakonodajni akti
Splošna načela veljavne zakonodaje na področju hrane so začela veljati leta 2002 z Uredbo (ES)
št. 178/2002. S to okvirno uredbo je bila ustanovljena tudi Evropska agencija za varnost hrane
(EFSA), zadolžena za ocenjevanje vseh tveganj, povezanih s prehransko verigo, in obveščanje
o njih. V uredbi je upoštevano „previdnostno načelo“ (5.4.1) in določen pristop, temelječ na
oceni tveganja, vzpostavljene pa so tudi splošne določbe za sledljivost živil in krme. Prav tako
je z njo uveden sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), ki državam članicam in
Komisiji omogoča hitro izmenjavo informacij in usklajevanje odzivov na tveganja za zdravje,
povezana z živili ali krmo.
B. Higiena živil
Aprila 2004 je bil v okviru pristopa „od vil do vilic“ sprejet nov zakonodajni okvir o
higieni živil, znan tudi kot sveženj za higieno živil (Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil,
Uredba (ES) št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora in Uredba
(ES) št. 854/2004 o določitvi okvira Skupnosti za organizacijo uradnega nadzora proizvodov
živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, ki vsebuje tudi posebne predpise za sveže
meso, školjke, mleko in mlečne izdelke). Po tem svežnju so za higieno živil neposredno
odgovorni različni akterji v prehranjevalni verigi: slediti morajo sistemu za samoregulacijo, ki
temelji na metodi HACCP (analizi tveganj in kritičnih kontrolnih točk), ta sistem pa se spremlja

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.4.1.pdf
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z uradnim nadzorom, ki ga morajo izvajati pristojni organi, v skladu z Uredbo št. 854/2004,
kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 882/2004.
C. Kontaminacija živil
1. Varna hrana
Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 je bila sprejeta z namenom, da bi preprečili trženje živil,
ki vsebujejo nesprejemljive količine onesnaževal. Omejitve, ki se trenutno uporabljajo za
najpomembnejša onesnaževala, so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1881/2006, ki določa
najvišje mejne vrednosti onesnaževal v živilih (npr. nitratov, mikotoksinov, težkih kovin in
dioksinov) in njihovo redno preverjanje.
2. Najvišje mejne vrednosti ostankov
Ostanki, ki se nahajajo v živilih, so lahko posledica uporabe pesticidov, veterinarskih zdravil ali
biocidnih proizvodov. Ostanke pesticidov ureja Uredba št. 396/2005, ki nadomešča predhodne
zakonodajne akte in določa pravila za vse kmetijske proizvode. Najvišje mejne vrednosti
ostankov in snovi, ki so podvržene nadzoru, se redno posodabljajo s posebnimi uredbami
Komisije. Kar zadeva ostanke v živalih, so dovoljene snovi in najvišje mejne vrednosti njihovih
ostankov navedene v Uredbi št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi
glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora.
3. Kontaminacija, ki jo povzročajo materiali v stiku z živili
Pravila o materialih, namenjenih za stik z živili, so določena z Uredbo (ES) št. 1935/2004. V
tej uredbi so opredeljene splošne zahteve za vse relevantne materiale in izdelke, posebni ukrepi
EU s podrobnejšimi določbami pa se lahko sprejmejo za sedemnajst materialov ali izdelkov,
namenjenih za stik z živili, ki so navedeni v njeni Prilogi I. Za plastiko so bile, denimo, z Uredbo
(EU) št. 321/2011 uvedene omejitve glede uporabe bisfenola A v plastičnih stekleničkah za
dojenčke. Trenutno urejajo posebni ukrepi EU samo štiri materiale, za druge pa lahko države
članice sprejmejo nacionalne predpise. Skupno raziskovalno središče Komisije izvaja študijo,
s katero želi ponuditi temeljit pregled nad trenutnim stanjem v zvezi z materiali, namenjeni za
stik z živili, za katere ni posebnih ukrepov na ravni EU.
D. Označevanje živil
1. Zakonodaja o označevanju živil
Pravni okvir, ki ureja označevanje živil, je oblikovan tako, da potrošnikom zagotavlja dostop
do popolnih informacij o vsebini in sestavi izdelkov, s čimer ščiti njihovo zdravje in
interese. 13. decembra 2014 je začela veljati nova uredba (Uredba (EU) št. 1169/2011), ki v
enem zakonodajnem aktu združuje dve direktivi: Direktivo Sveta 2000/13/ES o označevanju,
predstavljanju in oglaševanju živil in Direktivo Sveta 90/496/EGS o označevanju hranilne
vrednosti živil, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2003/120/ES.
Glavna novost je zahteva za proizvajalce, da navedejo prisotnost alergenov v nepakiranih živilih,
npr. v restavracijah in menzah, poreklo nepredelanega mesa (za nekatere vrste mesa, razen
govedine, pri kateri je že zdaj treba označiti poreklo) in prisotnost imitacij živil, kot so rastlinski
proizvodi, ki nadomeščajo sir ali meso. Posebne določbe o označevanju hranilne vrednosti
predelanih živil bodo začele veljati 13. decembra 2016. Uredba Komisije (EU) št. 1337/2013
določa podrobnosti v zvezi z zahtevo, da je treba (z nekaterimi izjemami) označiti kraj vzreje in
zakola predpakirane sveže, ohlajene in zmrznjene svinjine, ovčetine, perutnine in kozjega mesa.
Nova pravila veljajo od 1. aprila 2015.
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2. Zdravstvene in prehranske trditve ter živila za posebne skupine potrošnikov
Uredba (ES) št. 1924/2006 ureja prehranske in zdravstvene trditve o živilih. Z namenom
zagotavljanja varnosti izdelkov vzpostavlja Direktiva 2009/39/ES okvir splošnih pravil za t. i.
dietetična živila, vključno z živili za novorojenčke in majhne otroke, in določa zahteve glede
njihove sestave, trženja in označevanja. Junija 2013 je Parlament sprejel novo uredbo o živilih
za posebne skupine potrošnikov (Uredba (EU) št. 609/2013), s katero je bila odpravljena široka
kategorija „dietetičnih živil“ in uvedena so bila pravila za živila za posebne skupine potrošnikov:
živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in
popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo. Ta zakonodaja bo začela veljati
julija 2016.
E. Živilski dodatki in arome
1. Sveženj predlogov o sredstvih za izboljšanje živil
Živilski dodatki so snovi, ki jih običajno ne uživamo samostojno, živilom pa se dodajajo
namenoma zaradi določene tehnološke funkcije (na primer barvila, sladila ali konzervansi).
Leta 2008 je bil sprejet nov zakonodajni sveženj štirih uredb (uredbe (ES) št. 1331/2008,
št. 1332/2008, št. 1333/2008 in št. 1334/2008), ki zadevajo postopek odobritve in pogoje
uporabe ter označevanje aditivov za živila, encimov za živila in arom za živila.
2. Prehranska dopolnila in dodajanje vitaminov in mineralov
Direktiva 2002/46/ES določa usklajena pravila za označevanje prehranskih dopolnil in uvaja
posebna pravila za vitamine in minerale v prehranskih dopolnilih. Uredba (ES) št. 1925/2006
usklajuje določbe, sprejete v državah članicah, za dodajanje vitaminov, mineralov in nekaterih
drugih snovi v živila.
F. Zdravje živali in zdravstveno varstvo rastlin
Zakonodaja EU vsebuje splošne določbe o spremljanju (Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta 2003/99/ES), prijavljanju (Direktiva Sveta 82/894/EGS) ter obravnavi (Direktiva
Sveta 92/119/EGS) nalezljivih bolezni in njihovih prenašalcev. Sedanji zakonodajni okvir za
organizacijo uradnega nadzora je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 882/2004 o uradnem
nadzoru za zagotovitev preverjanja skladnosti z zakonodajo o živilih in krmi ter predpisi o
zdravju in dobrobiti živali.
Komisija je maja 2013 predstavila nov zakonodajni sveženj, ki vključuje predloge o zdravju
živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in uradnem
nadzoru. S tem svežnjem pristop k varovanju zdravja v večji meri temelji na tveganju, njegov
namen pa je izboljšati učinkovitost uradnega nadzora, da bi v kar največji meri preprečili
prehranske krize in primere goljufij. Marca 2016 je bil sprejeti nov predpis EU na področju
zdravja živali (Uredbe (EU) 2016/429 o prenosljivih boleznih). Novi režim zdravstvenega
varstva rastlin bo predvidoma začel veljati ob koncu leta 2016, o novi uredbi o uradnem nadzoru
pa še vedno potekajo pogajanja.
G. Zakonodaja o živalski krmi in njenem označevanju
Uredba (ES) št. 183/2005 ureja higieno živalske krme. Uredba (ES) št. 767/2009,
sprejeta julija 2009, združuje večino zakonskih predpisov o označevanju in trženju krme.
Direktiva 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi določa najvišje mejne vrednosti za
težke kovine in prepoveduje razredčevanje onesnaženih sestavin za krmo. Direktiva 2002/70/
ES vsebuje zahteve za določanje vrednosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih
bifenilov (PCB) v krmi. Trenutno se izvaja pregled predpisov o zdravilih za uporabo v
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veterinarski medicini (ki jih urejata zlasti Direktiva 2001/82/ES in Uredba (ES) št. 726/2004)
in o medicirani krmi (Direktiva 90/167/EGS).
H. Nova živila
Uredba (ES) št. 258/97 je določala, da je treba za nova živila (torej tista, katerih uporaba pred
začetkom veljavnosti te uredbe ni bila razširjena) opraviti oceno varnosti, preden se začnejo
tržiti v EU, kasneje pa je bila vključena v Uredbo (ES) št. 1852/2001. Komisija je leta 2008
predstavila predlog za posodobitev zakonodaje o novih živilih, vendar novi predpis ni začel
veljati zaradi nesoglasja med Parlamentom in Svetom glede načina urejanja živil iz kloniranih
živali. Decembra 2013 je vložila nov predlog, o katerem sta Parlament in Svet dve leti kasneje
končno dosegla soglasje, Uredba (EU) 2015/2283 pa je začela veljati 31. decembra 2015. Dokler
ne bo posebne zakonodaje o živilih iz kloniranih živali, bo ta uredba urejala tudi ta živila, ki
jih je treba ustrezno označevati.
I. Gensko spremenjeni organizmi (GSO)
Gensko spremenjeni organizem je „organizem z izjemo človeka, katerega genski material je
bil spremenjen na način, ki se ne pojavlja v naravi s križanjem in/ali naravno rekombinacijo“.
Direktiva 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje ureja
njihovo gojenje in komercializacijo ter skupaj z uredbama (ES) št. 1829/2003 in št. 1830/2003
vzpostavlja zakonodajni okvir Unije na tem področju (vključno z obveznim označevanjem
živil iz GSO ali živil, ki vsebujejo GSO). Z izdajo dovoljenja za gojenje sorte krompirja
Amflora marca 2010 je Komisija prekinila moratorij na gojenje novih GSO, ki je veljal
od leta 1998. Januarja 2015 je bila sprejeta nova zakonodaja (Direktiva (EU) 2015/412 o
spremembi Direktive 2001/18/ES), ki državam članicam omogoča, da na svojem ozemlju
omejijo ali prepovejo gojenje rastlin, ki vsebujejo GSO, tudi če je njihovo gojenje dovoljeno
na ravni EU. Ta zakonodaja je bila predlagana leta 2010, vendar je bila štiri leta blokirana
zaradi nesoglasja med državami članicami, ki se zavzemajo za gojenje GSO, in tistimi, ki temu
nasprotujejo. Komisija je aprila 2015 predlagala spremembo Uredbe 1829/2003, da bi državam
članicam omogočila, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih
živil ali krme, vendar je Parlament predlog oktobra 2015 zavrnil, med drugim zato, ker ni bila
prej opravljena ocena učinka in ni bilo rešeno vprašanje skladnosti ukrepov, ki jih sprejmejo
države članice, s pravili notranjega trga in pravili Svetovne trgovinske organizacije, pa tudi, ker
je bila vprašljiva praktična izvedljivost predloga. Svet o predlogu še ni sprejel uradne odločitve.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

V odgovor na krize, kot je bil izbruh BSE leta 1996 ali izbruh slinavke in parkljevke leta 2002,
je Parlament ustanovil začasna odbora z nalogo preiskati domnevne pomanjkljivosti pri
izvajanju evropske zakonodaje. Zlasti je pozoren na morebitna tveganja za zdravje potrošnikov,
povezana z živalskimi kloni in nanomateriali. V resoluciji, ki jo je sprejel maja 2016[1], je
Komisijo ponovno[2] pozval, naj predloži zakonodajne predloge, s katerimi bi označevanje
izvora izdelkov, zlasti mesa, v predelanih živilih postalo obvezno, s čimer bi zagotovili večjo
preglednost vzdolž prehranske verige in boljšo obveščenost evropskih potrošnikov. S takšnim
ukrepom bi tudi obnovili zaupanje potrošnikov po škandalu s konjskim mesom iz leta 2013 in
drugih primerih goljufij, povezanih z živili.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke

[1]Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2016 o obvezni navedbi države izvora ali kraja porekla za
nekatera živila, Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0225.
[2]Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o označevanju države izvora mesa v predelanih živilih,
Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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