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VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

UPLATŇOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN
V ČLENSKÝCH STÁTECH

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE DNECH 20.–21. ČERVNA 2006

KOEXISTENCE

1. Pěstování geneticky modifikovaných organismů (Renate Sommerová)

Kdy Komise zváží stanovení prahových hodnot pro označování tradičního osiva, které 
neúmyslně, avšak technicky nezbytně, obsahuje stopy geneticky modifikovaných organismů?

Komisařka příslušná pro zemědělství a rozvoj venkova paní Fischer Boelová v lednu (na 
„Zeleném týdnu“ v Berlíně) oznámila, že Komise chce do konce roku přijmout ustanovení 
o možnosti koexistence pěstování geneticky modifikovaných organismů. Jaký je postoj komisaře 
Kyprianoua k této koexistenci?

Ustanovení o odpovědnosti (přesně vymezená odpovědnost) zůstává v německém zákoně 
o geneticky modifikovaných organismech i nadále v platnosti. Jaký je postoj Komise vzhledem 
ke slučitelnosti německého ustanovení o odpovědnosti se směrnicí o uvolnění, kterou právě nyní 
členské státy provádějí?

2. Geneticky modifikované plodiny (Satu Hassi)

Ve svém sdělení KOM(2006)104 o provádění vnitrostátních opatření týkajících se koexistence 
geneticky modifikovaných plodin s konvenčními a ekologickým zemědělstvím Komise dokládá, 
že pouze 4 členské státy přijaly vnitrostátní právní předpisy s cílem chránit konvenční 
a ekologické zemědělství před kontaminací geneticky modifikovanými plodinami. Souhlasí 
Komise s tím, že jsou potřebná legislativní opatření na úrovni EU, která zajistí koexistenci 
a svobodnou volbu pro spotřebitele i pro zemědělce?

HYGIENA POTRAVIN A KRMIV
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3. Směrnice pro spolehlivou hygienickou praxi (Karl-Heinz Florenz)

Nařízení o hygieně potravin č. 852/2004 a nařízení o hygieně krmiv č. 183/2005 požadují, aby 
členské státy vybídly hospodářské subjekty k dobrovolnému vypracování směrnic pro 
dodržování spolehlivé hygienické praxe.

Jakým způsobem Komise podporuje vypracování evropských směrnic?
Jakým způsobem bude dlouhodobě dosaženo toho, aby byly směrnice jednotlivých států 
sjednoceny a aby byly zajištěny jednotné hygienické normy v celé EU?

4. Informace o potravinovém řetězci (Karl-Heinz Florenz)

Příloha II oddíl III nařízení (ES) č. 853/2004 požaduje, aby si zemědělci a jatka předávali 
informace o celkovém zdravotním stavu jatečních zvířat. Pro toto kritérium stanovila Komise 
v daném nařízení s přechodnými ustanoveními přechodné období.

Plánuje Komise v této oblasti projekty, podle kterých se bude zkoumat praktické předávání 
informací mezi zemědělci a jatkami?
Má Komise přehled o provádění tohoto požadavku v jednotlivých členských státech u vepřového 
a hovězího masa?

5. Rejstřík potravinářských a krmivářských podniků (Karl-Heinz Florenz)

Podle nařízení o hygieně potravin č. 852/2004 a podle nařízení o hygieně krmiv č. 183/2005 jsou 
zemědělci jak potravinářským, tak i krmivářským podnikem a podléhají povinnosti registrace.

Počítá Komise s tím, že postup registrace a čísla přidělená v rámci registrace budou dohodnuta 
jednotně pro všechny členské státy EU?

Jakým způsobem Komise zajistí, aby zejména při obchodování s krmivy v rámci Společenství 
byl předkládán při odběru krmiva průkaz o registraci krmivářského podniku?

6. Záruky v odvětví krmiv (Karl-Heinz Florenz)

Článek 8 nařízení o hygieně krmiv (ES 183/2005) požaduje od provozovatelů krmivářských 
podniků finanční záruky k zajištění případných škod, jež vzniknou na základě nebezpečného 
krmiva v následném potravinovém řetězci.

Jaké závěry vyvozuje Komise ze zadané studie o proveditelnosti těchto finančních záruk?

V čem vidí Komise jednoznačný přínos k bezpečnosti potravin?

REZIDUA

7. Rezidua pesticidů a antibiotik v potravinách (Horst Schnellhardt)

Od 1. 1. 2006 platí nařízení (ES) 852/2004, (ES) 853/2004, (ES) 854/2004. Jejich uplatňování je 
problematické.
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V čem spatřujete největší překážky toho, že nařízení týkající se hygieny nemohou být od 
1. 1. 2006 plně uplatňována?

Lze se obávat toho, že strategie EU na harmonizaci právních předpisů je ohrožena, protože bylo 
zjištěno, že v mnoha členských státech je příliš podrobnými ustanoveními omezena flexibilita?

Hygienická ustanovení mají za cíl provádění kontroly založené na vědeckém základě. To 
předpokládá příslušné vzdělání v kontrolních orgánů. Evropská komise prodloužila povinnost 
členských států zajistit vyškolení do roku 2009. Jakým způsobem chce Evropská komise daným 
opatřením splnit tento základní princip hygienických podmínek?

Bude proces provádění hygienických nařízení v členských státech sledovat FVO (potravinový a 
veterinární úřad) se sídlem v Grange?

Jaké změny se uskuteční na základě nových hygienických ustanovení v kontrolní činnosti FVO?
Flexibilita hygienických ustanovení umožňuje diferencované rozhodování místních úřadů 
založené na vědeckých základech. Má FVO v úmyslu zkoumat použité vědecké podklady nebo 
přijme ze zásady rozhodnutí místních úřadů?

Došlo v posledních letech v Evropě ke zlepšení úrovně reziduí (pesticidů, léčiv)?

a) při dovozu
b) u produktů uvnitř EU?

8. Úrovně reziduí (Satu Hassi)

Kontrolní zprávy EU, členských států a nevládních organizací ukazují, že existují závažné 
problémy týkající se reziduí pesticidů v potravinách, jež se často nacházejí v množství vysoce 
překračujícím maximální povolená množství reziduí. Ve své zprávě o kontrolách provedených 
v roce 2004 Komise dospěla k závěru, že nelze vyloučit ohrožení zdraví, zejména u snadno 
zranitelných skupin.

Ve většině případů dotyčně potraviny nejsou staženy z trhu, protože čerstvé ovoce a zelenina 
byly zkonzumovány již před zpřístupněním výsledků z laboratoře.

Jaká opatření Komise přijme, aby podpořila účinnější kontrolu reziduí v členských státech?
Souhlasí Komise s tím, že kromě kontrol konečných produktů se musí konat neohlášené kontroly 
v dřívější fázi potravinového řetězce v zemědělských provozech?

9. Zaměstnanci jatek (Linda McAvan)

Co se přesně myslí „dodatečnými školeními a organizačními opatřeními pro zaměstnance jatek“, 
o kterých se hovoří v nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 [Úř. věst. L338, 22.12.2005, s. 87] 
v článku 14 „Školení zaměstnanců jatek, kteří pomáhají při úředních kontrolách“? Bude od 
1. ledna 2010 požadavek dodatečných školení a organizačních opatření znamenat, že 
zaměstnanci jatek budou muset projít úplným proškolením a složit všechny zkoušky, které jsou 
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nezbytné pro úřední pomocné veterinární pracovníky, a nikoli jen školení a přezkoušení z úkolů, 
které zaměstnanci jatek vykonávají?

RYBÍ VÝROBKY

10. Informace pro spotřebitele a označování rybích výrobků v maloobchodním prodeji
(Satu Hassi)

Článek 4 nařízení 104/2000 obsahuje podrobná pravidla pro informace pro spotřebitele 
a označování rybích výrobků v maloobchodním prodeji. Musí se uvádět obchodní označení 
druhu, způsob produkce (odlov na moři nebo ve vnitřních vodách nebo chov) a oblast odlovu.
Průzkumy trhu však ukazují, že tato ustanovení se plní jen zřídka. Jaká opatření Komise přijme, 
aby zaručila řádné dodržování ustanovení o označování ze strany členských států a subjektů
v potravinářství? Má Komise v úmyslu zařadit ustanovení o označování konkrétních výrobků do 
nového návrhu horizontálního nařízení 13/2000 o označování potravin?

INSPEKČNÍ KONTROLY

11. Inspekční kontroly (Antonios Trakatellis)

Inspekční kontroly v oblasti bezpečnosti potravin a posílení kontrol dovozů ze třetích zemí 
a podpůrná opatření pro členské státy.

Nařízení (ES) č. 187/2002 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecné zásady 
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se 
postupy týkající se bezpečnosti potravin, upravuje úlohu a odpovědnost soukromých podniků a 
veřejných úřadů z hlediska zajištění bezpečnosti potravin, mimo jiné i pro dovezené výrobky.
V Řecku např. kontroly příslušných úřadů stále častěji ukazují, že se dovážejí nezpůsobilé 
potraviny (potraviny, jež obsahují antibiotika, aflatoxiny s listeriemi a pod.) Vzhledem ke 
skutečnosti, že kontrolní postupy stanovené podle právních předpisů Společenství zajišťujících 
bezpečnost dovážených potravin požadují vybudování kontrolních zařízení a pravidelné vysílání 
kontrolních skupin Komise do třetích zemí, které tam mají přezkoumat dodržování veškerých 
předpisů týkajících se veřejného zdraví a zajišťovat řádné fungování vnitřního trhu, klade se 
Komis otázka, jaká opatření navrhuje ke zvýšení účinnosti kontrol a odhalování nelegálních 
dovozů z třetích zemí. Jakým způsobem zamýšlí Komise podporovat členské státy, v nichž jsou 
ve velkých objemech dováženy a distribuovány potraviny, aby byla zabezpečena bezpečnost 
potravin a tím ochrana veřejného zdraví evropských občanů.


