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VÝBOR PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDRAVOTNÍCTVO A POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

U PLATŇOVANIE PREDPISOV POTRAVINOVÉHO PRÁVA EÚ V ČLENSKÝCH 
ŠTÁTOCH

ZASADNUTIE VÝBORU PRE OTÁZKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 20. – 21. JÚNA 2006

KOEXISTENCIA

1. Pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (Renate Sommer)

Kedy Komisia stanoví hraničné hodnoty pre označovanie tradičného osiva, ktoré obsahuje stopy 
geneticky modifikovaných organizmov, ktorých neúmyselnému preniknutiu do osiva sa 
technicky nedalo zabrániť?

Komisárka pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj Fischer Boel v januári (Berlínsky zelený 
týždeň) oznámila, že Komisia prijme do konca roka predpisy o uskutočniteľnosti koexistencie 
pri pestovaní geneticky modifikovaných organizmov. Aké je stanovisko komisára Kyprianoua ku 
koexistencii? 

Právna úprava zodpovednosti za škodu (zodpovednosť za neúmyselnú škodu) v nemeckom 
zákone o genetickom inžinierstve sa pravdepodobne naďalej zachová. Aký je postoj Komisie, 
pokiaľ ide o zlučiteľnosť nemeckej právnej úpravy so smernicou o zámernom uvoľnení GMO, 
ktorú práve presadzujú členské štáty?

2. Plodiny obsahujúce GMO (Satu Hassi)

Vo svojom oznámení KOM(2006) 104, ktoré obsahuje správu o implementácii vnútroštátnych 
opatrení týkajúcich sa koexistencie geneticky modifikovaných plodín s tradičnými a 
organickými plodinami, Komisia dokladá, že iba štyri členské štáty vydali vnútroštátne predpisy 
na ochranu pestovateľov tradičných a organických plodín pred kontamináciou geneticky 
modifikovanými organizmami. Súhlasí Komisia s názorom, že sú potrebné právne opatrenia na 
úrovni EÚ na zabezpečenie koexistencie, ako aj slobodnej voľby spotrebiteľov a pestovateľov?
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HYGIENA POTRAVÍN A KRMÍV

3. Usmernenia pre správnu hygienickú prax (Karl-Heinz Florenz)

Nariadenie o hygiene potravín č.  852/2004, ako aj nariadenie o hygiene krmív č. 183/2005 
dávajú podnet pre členské štáty, aby vyzvali zúčastnené subjekty na prípravu dobrovoľných 
usmernení na dodržiavanie správnej hygienickej praxe. 

Ako podporuje Komisia vypracúvanie európskych usmernení?
Ako sa dosiahne v dlhodobom horizonte, aby jednotlivé vnútroštátne smernice boli zladené a aby 
sa zabezpečili jednotné hygienické normy v celej EÚ?

4. Informácie k potravinovému reťazcu (Karl-Heinz Florenz)

Príloha II, oddiel III nariadenia (ES) č. 853/2004 požaduje odovzdávanie informácií 
o zdravotnom stave jatočných zvierat medzi hospodárom a bitúnkom. Pre toto kritérium Komisia 
už v príslušnom nariadení stanovila prechodnými ustanoveniami prechodné obdobie. 

Plánuje Komisia projekty, v rámci ktorých sa bude testovať praktické odovzdávanie informácií 
medzi hospodárom a bitúnkom?
Má Komisia prehľad o uplatňovaní tejto požiadavky v jednotlivých členských štátoch v oblasti 
bravčového a hovädzieho mäsa?

5. Register potravinárskych podnikov/krmivárskych podnikov (Karl-Heinz Florenz)

V zmysle nariadenia o hygiene potravín č. 852/2004, ako aj v zmysle nariadenia o hygiene krmív 
č. 183/2005 sú hospodári tak „potravinármi“, ako aj „krmivármi“ a podliehajú registračnej 
povinnosti.

Zamýšľa Komisia jednotne koordinovať v rámci celej Európy registračné postupy a registračné 
čísla vydané v jednotlivých členských štátoch?

Ako Komisia zabezpečí, aby najmä pri obchodovaní s krmivami v rámci Spoločenstva predložili 
odberatelia krmív dôkaz o registrácii „krmivára“?

6. Záruky v sektore krmív (Karl-Heinz Florenz)

Článok 8 nariadenia o hygiene krmív (ES 183/2005) požaduje finančné záruky od krmivárskych 
podnikov na krytie prípadných škôd, spôsobených v nadväzujúcom potravinovom reťazci 
krmivami, ktoré nie sú bezpečné.

Aké závery vyvodzuje Komisia zo štúdie o uskutočniteľnosti takýchto záruk, ktorú nechala 
vypracovať?
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V čom vidí Komisia jednoznačný prínos pre bezpečnosť potravín?

REZIDUÁ

7. Reziduá pesticídov a antibiotík v potravinách (Horst Schnellhardt)

Od 1. 1. 2006 platia nariadenia (ES) č. 852/2004, (ES) 853/2004 a (ES) 854/2004. Ich 
uplatňovanie prináša určité problémy.

V čom vidíte najväčšie prekážky, že nariadenia o hygiene neplatia v plnom rozsahu od 1. 1. 
2006?

Existuje riziko, že stratégia EÚ zameraná na zosúladenie právnych predpisov by mohla byť  
ohrozená, pretože v mnohých členských štátoch je flexibilita obmedzená veľmi podrobnými 
predpismi?

Cieľom hygienických nariadení je vykonávať kontrolnú činnosť na vedeckom základe. To 
predpokladá, že pracovníci zodpovední za vykonávanie kontrol absolvujú príslušné odborné 
školenie. Komisia  predĺžila členským štátom povinnosť vykonávať odborné školenia až do roku 
2009. Ako chce Komisia plniť túto základnú zásadu hygienických ustanovení?

Bude proces uplatňovania hygienických nariadení v členských štátoch sledovať Potravinársky a 
veterinárny úrad (FVO) v Grange?

Aké zmeny boli prijaté v kontrolnej činnosti FVO na základe nových hygienických nariadení? 
Flexibilita hygienických nariadení umožňuje príslušnému úradu prijať odchylné rozhodnutie na 
vedeckom základe priamo na mieste. Zamýšľa FVO preskúmať použitý vedecký základ, alebo 
bude zásadne akceptovať rozhodnutie úradov prijaté na mieste?

Nastalo v posledných rokoch v Európe zlepšenie situácie s rezíduami (pesticídmi, liekmi) ?

a) pri dovozoch
b) pri výrobkoch v rámci EÚ?

8. Množstvá rezíduí (Satu Hassi)

Z kontrolných správ EÚ, členských štátov a mimovládnych organizácií vyplýva, že existujú 
závažné problémy, pokiaľ ide o pozostatky prípravkov na ochranu rastlín v potravinách, ktoré sú 
často preukázané v množstvách vysoko presahujúcich prípustné množstvá rezíduí. Komisia 
prichádza vo svojej správe o kontrolách vykonaných v roku 2004 k záveru, že nemožno vylúčiť 
zdravotné riziko, najmä pre zdravotne zraniteľné skupiny.

Vo väčšine prípadov sa takéto výrobky nesťahujú z trhu, keďže čerstvé ovocie a zelenina sú 
skonzumované ešte predtým, než sú k dispozícii laboratórne nálezy.

Aké opatrenia prijme Komisia na to, aby sa v členských štátoch vykonávali účinnejšie kontroly? 
Súhlasí  Komisia s názorom, že okrem kontrol konečných výrobkov sa musia vykonávať aj 
neohlásené kontroly na skorších stupňoch potravinového reťazca, konkrétne 
v poľnohospodárskych prevádzkach? 
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9. Zamestnanci bitúnku (Linda McAvan)

Čím je charakteristické tzv. dodatočné odborné školenie a organizačné opatrenia pre 
zamestnancov bitúnku uvedené v článku 14 (Školenie zamestnancov bitúnku, ktorí pomáhajú pri 
úradných kontrolách) nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 
87)? Budú si uvedené dodatočné odborné školenia a organizačné opatrenia vyžadovať od januára 
2010 najmä to, aby zamestnanci bitúnku boli komplexne vyškolení a zložili komplexnú skúšku 
vyžadovanú od úradných asistentov a nielen školenie alebo skúšku k úlohám, ktoré vykonávajú 
zamestnanci bitúnku?

VÝROBKY RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA

10. Označovanie výrobkov rybného hospodárstva na stupni maloobchodu a spôsob 
informovania spotrebiteľov (Satu Hassi)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 104/2000 obsahuje podrobné predpisy o označovaní výrobkov 
rybného hospodárstva na stupni maloobchodu a spôsob informovania spotrebiteľov. Uviesť sa 
musí obchodné označenie druhu, výrobné metódy (ulovené alebo dochované v mori alebo vo 
vnútrozemských vodách) a oblasť výlovu. Ako však vyplýva z prieskumu trhu, tieto predpisy sa 
dodržujú len zriedka. Aké opatrenia prijme Komisia, aby zaručila, že členské štáty 
a potravinárske podniky budú riadne vykonávať predpisy o označovaní? Uvažuje Komisia 
v rámci nového znenia horizontálnej smernice 2000/13/ES o označovaní a prezentácii potravín 
zaradiť do nej ustanovenia o označovaní určitých produktov?

INŠPEKČNÉ KONTROLY

11. Inšpekčné kontroly (Antonios Trakatellis)

Inšpekčné kontroly v oblasti bezpečnosti potravín a sprísnenie kontrol dovozov z tretích krajín, 
ako aj opatrenia na podporu členských štátov

V nariadení (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinových predpisov a zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, sú upravené úlohy a 
kompetencie súkromných podnikov a verejných úradov, pokiaľ ide o garantovanie bezpečnosti 
potravín, okrem iného aj pre dovážané výrobky. Napríklad z kontrol príslušných úradov 
v Grécku vyplýva čoraz častejšie, že sa dovážajú nevhodné potraviny (potraviny, ktoré obsahujú 
antibiotiká, alfatoxíny s baktériami typu listeria a iné). Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolné 
postupy ustanovené v zákonoch Spoločenstva na zaručenie bezpečnosti dovážaných potravín si 
vyžadujú vybudovanie kontrolných orgánov a pravidelné vysielanie kontrolných skupín Komisie 
do tretích krajín, ktoré by priamo na mieste preverovali dodržiavanie všetkých predpisov o 
verejnom zdraví a zabezpečili riadne fungovanie vnútorného trhu, otázka pre Komisiu znie, aké 
podporné opatrenia navrhuje, aby sa zvýšila účinnosť kontrol a odhalili ilegálne dovozy z tretích 
krajín. Akým spôsobom hodlá Komisia podporiť členské štáty, v ktorých sa potraviny uvádzajú 
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do obehu a dovážajú vo veľkom objeme, aby sa zaručila bezpečnosť potravín a teda aj ochrana  
zdravia európskych občanov? 


