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KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

WDROŻENIE PRZEPISÓW DYREKTYW UE W SPRAWIE ŻYWNOŚCI 
W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

W DNIACH 20-21 CZERWCA 2006 R

WSPÓŁISTNIENIE

1. Uprawa organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Renate Sommer)

Kiedy Komisja planuje wprowadzić progi dla oznakowania nasion tradycyjnych, które w 
sposób przypadkowy, ale technicznie nieunikniony, zawierają ślady organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie?

W styczniu (podczas Zielonego Tygodnia w Berlinie) Mariann Fischer Boel, komisarz ds. 
rolnictwa i rozwoju wsi, zapowiedziała, że do końca roku Komisja przyjmie uregulowania 
dotyczące możliwości współistnienia w przypadku uprawy organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie. Jakie jest stanowisko komisarza Markosa Kyprianou w sprawie współistnienia?

System odpowiedzialności (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka) określony w niemieckiej 
ustawie o technologii genetycznej (Gentechnikgesetz) zostanie utrzymany. Jakie jest 
stanowisko Komisji w sprawie zgodności obowiązującego w Niemczech systemu 
odpowiedzialności z dyrektywą w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie, która jest obecnie wdrażana przez państwa 
członkowskie?

2. Uprawy genetycznie modyfikowane (Satu Hassi)

W swoim komunikacie COM(2006) 104, zawierającym sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
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krajowych środków w zakresie współistnienia upraw genetycznie modyfikowanych oraz 
upraw tradycyjnych i ekologicznych, Komisja stwierdza, że tylko cztery państwa 
członkowskie przyjęły akty prawne, aby zapobiec zanieczyszczeniu upraw 
tradycyjnych i ekologicznych uprawami genetycznie zmodyfikowanymi. Czy Komisja 
uważa, że konieczne są przepisy prawne na szczeblu UE, tak aby zadbać o 
współistnienie oraz zapewnić wolny wybór konsumentom i producentom?

HIGIENA ŻYWNOŚCI I PASZ

3. Wytyczne odnośnie dobrych praktyk w zakresie higieny (Karl-Heinz Florenz)

W rozporządzeniu nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzeniu 
nr 183/2005 ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz wezwano państwa 
członkowskie, aby zachęcały zainteresowane strony do dobrowolnego ustanawiania 
wytycznych służących przestrzeganiu dobrych praktyk w zakresie higieny.

W jaki sposób Komisja wspiera opracowywanie wytycznych na szczeblu europejskim?
Jakie środki zostaną przedsięwzięte, aby w perspektywie długoterminowej wytyczne z 
poszczególnych państw członkowskich zostały połączone i aby wprowadzono jednolite 
standardy higieny obowiązujące w całej UE?

4. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego (Karl-Heinz Florenz)

Załącznik II sekcja III rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nakłada wymóg przekazywania 
informacji o stanie zdrowia zwierząt przeznaczonych do uboju pomiędzy gospodarstwem a 
ubojnią. W odniesieniu do tego kryterium Komisja ustanowiła już okres przejściowy za 
pomocą odpowiedniego rozporządzeniem zawierającego przepisy przejściowe.

Czy Komisja planuje przeprowadzenie projektów testujących możliwe sposoby 
przekazywania informacji pomiędzy gospodarstwem a ubojnią?
Czy Komisja dysponuje informacjami dotyczącymi wdrożenia tego wymogu w 
poszczególnych państwach członkowskich w odniesieniu do wieprzowiny i wołowiny?

5. Rejestr przedsiębiorstw sektora spożywczego / przedsiębiorstw paszowych (Karl-
Heinz Florenz)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych 
oraz rozporządzenia nr 183/2005 ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz rolnicy 
stanowią zarówno „przedsiębiorstwa sektora spożywczego“, jak i „przedsiębiorstwa 
paszowe”, i jako takie podlegają obowiązkowi rejestracji.

Czy Komisja przewiduje podjęcie działań służących ujednoliceniu na szczeblu europejskim 
procedur rejestracyjnych i przyznawanych w ich ramach numerów w poszczególnych 
państwach członkowskich?

W jaki sposób Komisja zapewni, zwłaszcza w przypadku wewnątrzwspólnotowego handlu 
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paszami, że dowód rejestracji jako „przedsiębiorstwa paszowego“ zostanie przedłożony 
odbiorcy pasz?
6. Gwarancje w sektorze pasz (Karl-Heinz Florenz)

Art. 8 rozporządzenia ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (WE 183/2005) 
nakłada wymóg zapewnienia przez przedsiębiorstwa paszowe gwarancji finansowych w celu 
zrekompensowania ewentualnych strat spowodowanych wprowadzeniem niebezpiecznych 
pasz do łańcucha żywieniowego.

Jakie są wnioski Komisji ze zleconego badania dotyczącego wykonalności zapewnienia 
takich gwarancji finansowych?

W jaki sposób, zdaniem Komisji, mogą one jednoznacznie przyczynić się do zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności?

POZOSTAŁOŚCI

7. Pozostałości pestycydów i antybiotyków w żywności (Horst Schnellhardt)

Od 1 stycznia 2006 r. obowiązują rozporządzenia (WE) nr 852/2004, (WE) 853/2004, (WE) 
854/2004, których wdrożenie rodzi problemy.

Na czym polegają największe problemy powodujące, że rozporządzenia w sprawie higieny 
środków spożywczych nie obowiązują w pełni od 1 stycznia 2006 r.?

Czy należy się obawiać, że strategia UE mająca na celu zbliżenie ustawodawstw jest 
zagrożona, ponieważ można stwierdzić, że bardzo szczegółowe przepisy ograniczą 
elastyczność w wielu państwach członkowskich?

Przepisy dotyczące higieny mają na celu zapewnienie przeprowadzania kontroli opartej na 
podstawach naukowych. Zakłada to odpowiednie szkolenia w dziedzinie kontroli. Komisja 
przedłużyła okres zobowiązania do przeprowadzenia szkoleń przez państwa członkowskie do 
2009 r. W jaki sposób takie uregulowanie Komisji wychodzi naprzeciw założeniu przepisów 
dotyczących higieny?

Czy Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) będzie badało, jak proces wdrażania przepisów 
dotyczących higieny w państwach członkowskich przebiega w poszczególnych 
gospodarstwach?

Jakie zmiany zaszły w przeprowadzanych przez FVO kontrolach za sprawą nowych 
przepisów dotyczących higieny? Elastyczność przepisów dotyczących higieny umożliwia 
podejmowanie zróżnicowanych decyzji przez właściwe miejscowe urzędy w oparciu o 
podstawy naukowe. Czy FVO zamierza kontrolować te podstawy naukowe czy też zasadniczo 
będzie akceptować decyzje miejscowych władz?

Czy w ostatnich latach w Europie odnotowano poprawę w odniesieniu do pozostałości 
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pestycydów i leków?

a) w przypadku przywozu
b) w produktach na terenie UE?

8. Poziomy pozostałości (Satu Hassi)

Ze sprawozdań monitorujących sporządzanych przez UE, państwa członkowskie i organizacje 
pozarządowe wynika, że istnieją poważne problemy związane z obecnością pozostałości 
środków ochrony roślin w żywności – ich stwierdzona zawartość często wielokrotnie 
przekracza dopuszczalne normy. W swoim sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonym w 
roku 2004 Komisja stwierdza, że nie można wykluczyć ryzyka dla zdrowia ludzi, a zwłaszcza 
osób z grup narażonych.

W większości przypadków taka żywność nie jest wycofywana z rynku. W przypadku 
świeżych owoców i warzyw produkty te zostaną spożyte zanim opracuje się wyniki badań.

Jakie działania podejmuje Komisja, aby przeprowadzać w państwach członkowskich bardziej 
skuteczne kontrole pod kątem pozostałości środków ochrony roślin? Czy Komisja jest zdania, 
ze oprócz kontroli produktów końcowych należy wprowadzić także niezapowiedzianie 
kontrole na wcześniejszych etapach łańcucha żywnościowego, tzn. w gospodarstwach 
rolnych?

9. Pracownicy ubojni (Linda McAvan)

Co dokładnie należy rozumieć pod odnoszącym się do pracowników ubojni sformułowaniem 
„dodatkowe szkolenia oraz [...] środki niezbędne [...]“ w art. 14 („Szkolenie pracowników 
ubojni pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych“) rozporządzenia (WE) 
nr 2076/2005 Komisji (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 87)? Czy od 1 stycznia 2010 r. 
„dodatkowe szkolenia i niezbędne środki“ będą oznaczać m.in. wymóg przeprowadzenia 
obszernego szkolenia pracowników ubojni i zdania przez nich obszernego egzaminu 
wymaganego od pomocników urzędników, a nie tylko szkolenia i egzaminu z czynności, 
które wykonują pracownicy ubojni?

PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

10. Oznakowanie produktów rybołówstwa na szczeblu sprzedaży detalicznej i
informowanie konsumentów (Satu Hassi)

Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 zawiera szczegółowe przepisy dotyczące 
oznakowania produktów rybołówstwa na szczeblu sprzedaży detalicznej i informowania 
konsumentów. Wymagane jest umieszczenie handlowego oznaczenia gatunku, metody 
produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych bądź wyhodowane) oraz obszaru 
połowu. Doświadczenia rynkowe wskazują jednak, że przepisy te są rzadko przestrzegane.
Jakie działania Komisja podejmuje, żeby zagwarantować należyte przestrzeganie przepisów 
dotyczących oznakowania przez państwa członkowskie i przedsiębiorstwa z branży 
spożywczej? Czy w ramach horyzontalnej dyrektywy 2000/13/WE w sprawie zbliżenia 



DT\617828PL.doc 5/5 PE 371.883v02-00

PL

ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych Komisja zamierza zawrzeć przepisy dotyczące etykietowania 
poszczególnych produktów spożywczych?

KONTROLE

11. Kontrole (Antonios Trakatellis)

Kontrole w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz zaostrzenie kontroli produktów 
przywożonych z krajów trzecich i środki wsparcia państw członkowskich

W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającym 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, określono role i zakresy odpowiedzialności przedsiębiorstw prywatnych oraz władz 
w odniesieniu do zapewniania bezpieczeństwa żywności, w tym produktów importowanych.
Przykładowo, w Grecji kontrole przeprowadzane przez właściwe władze coraz częściej 
wykazują, że do kraju przywożone są produkty nienadające się do spożycia (żywność 
zawierająca antybiotyki, alfatoksyny i bakterie listeria itd.). Wspólnotowe prawo dotyczące 
producentów, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przywożonej żywności, określa 
wymogi dotyczące procedur kontrolnych, utworzenia mechanizmów kontroli oraz 
regularnego wysyłania grup monitorujących Komisji do krajów trzecich w celu kontroli 
przestrzegania wszystkich przepisów w zakresie zdrowia publicznego i właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W związku z tym jakie środki wsparcia proponuje 
Komisja w celu zwiększenia skuteczności kontroli i wykrywania nielegalnego przywozu z 
krajów trzecich? W jaki sposób Komisja planuje wesprzeć państwa członkowskie, do których 
żywność jest wwożona i wprowadzana do obrotu w dużych ilościach, aby zapewnić 
bezpieczeństwo żywności i ochronę zdrowia obywateli europejskich?


