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ODBOR ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

IZVAJANJE PREDPISOV EU O ŽIVILIH V DRŽAVAH ČLANICAH

SEJA ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE 21. IN 21.
JUNIJA 2006

SOOBSTOJ

1. Gojenje gensko spremenjenih organizmov (Renate Sommer)

Kdaj namerava Komisija določiti mejne vrednosti za označevanje konvencionalnih semen, ki 
nenamerno vendar tehnično neizogibno vsebujejo sledi gensko spremenjenih organizmov?

Komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja Fischer Boelova je januarja (Zeleni teden Berlin) 
napovedala, da bo Komisija do konca leta sprejela predpise o izvedljivosti soobstoja pri 
gojenju gensko spremenjenih organizmov.  Kakšno je stališče komisarja Kyprianouja o 
soobstoju? 

Ureditev v zvezi z odgovornostjo (nekrivdna odgovornost) v nemškem zakonu o genskem 
inženiringu se bo še naprej uporabljala. Kakšno je stališče Komisije v zvezi z združljivostjo 
nemške ureditve o odgovornosti z direktivo o sproščanju, ki jo države članice že izvajajo?

2. Kulture GSO (Satu Hassi)

V Sporočilu KOM(2006)104, ki vsebuje poročilo o izvajanju nacionalnih ukrepov na 
področju soobstoja gensko spremenjenih pridelkov s konvencionalnim in ekološkim 
kmetijstvom, Komisija ugotavlja, da so le štiri države članice sprejele nacionalne predpise za 
zaščito konvencionalnega in ekološkega kmetovanja pred kontaminacijo z gensko 
spremenjenimi pridelki. Ali tudi Komisija meni, da je treba sprejeti zakonske ukrepe na ravni 
EU za ureditev soobstoja ter prosto izbiro potrošnikov in proizvajalcev?

HIGIENA ŽIVIL IN KRME
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3. Smernice o dobri higienski praksi (Karl-Heinz Florenz)

Na podlagi Uredbe št. 852/2004 o higieni živil in Uredbe št. 183/2005 o higieni krme države 
članice spodbujajo gospodarske subjekte k pripravi prostovoljnih smernic za upoštevanje 
dobre higienske prakse.

Kako podpira Komisija pripravo evropskih smernic?
Kako bo dolgoročno dosežena združitev nacionalnih smernic in s tem zagotovljen enoten 
higienski standard v celotni EU?

4. Informacije o prehranjevalni verigi (Karl-Heinz Florenz)

Oddelek III Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa posredovanje informacij o 
zdravstvenem stanju živali za zakol med kmetom in klavnico.  Za to merilo je Komisija s 
prehodno ureditvijo v zadevni uredbi določila prehodno obdobje. 

Ali Komisija v zvezi s tem načrtuje projekte, s katerimi bo preverila učinkovito posredovanje 
informacij med kmetom in klavnico?
Ali ima Komisija pregled nad izvajanjem te zahteve v posameznih državah članicah v zvezi s 
prašiči in govedom?

5. Register nosilcev živilske dejavnosti/nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo (Karl-
Heinz Florenz)

V skladu z Uredbo št. 852/2004 o higieni živil in Uredbo št. 183/2005 o higieni krme so 
kmetje „nosilci živilske dejavnosti“ in „nosilci dejavnosti poslovanja s krmo“ ter zanje velja 
obveznost registracije.

Ali Komisija predvideva uskladitev postopka registracije in številk, dodeljenih pri registraciji 
v državah članicah, v celotni Evropi?

Kako Komisija zagotavlja, da imajo uporabniki krme zlasti pri trgovanju s krmo znotraj 
Skupnosti dokaz o registraciji za „nosilca dejavnosti poslovanja s krmo“?

6. Garancije v sektorju krme (Karl-Heinz Florenz)

Člen 8 Uredbe o higieni krme (ES št. 183/2005) določa finančne garancije nosilcev dejavnosti 
poslovanja s krmo za zavarovanje morebitnih izgub zaradi nezanesljive krme na poznejših 
stopnjah prehranjevalne verige.

Kaj ugotavlja Komisija v zvezi s tem na podlagi naročene študije o izvedljivosti takšnih 
finančnih garancij?

Kako po mnenju Komisije to jasno prispeva k varnosti hrane?
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OSTANKI

7. Ostanki pesticidov in antibiotikov v živilih (Horst Schnellhardt)

Od 1. januarja 2006 veljajo uredbe (ES) 852/2004, (ES) 853/2004 in (ES) 854/2004.  Njihovo 
izvajanje je težavno.

Katere so po mnenju Komisije največje ovire, zaradi katerih se od 1. januarja 2006 uredbe o 
higieni ne uporabljajo v celoti?

Ali obstaja možnost, da bo strategija EU o prilagajanju pravnih predpisov ogrožena, ker je 
mogoče ugotoviti, da je v več državah članicah prožnost omejena zaradi zelo podrobnih 
predpisov?

Cilj predpisov o higieni je izvajanje nadzora na znanstveni podlagi.  To zahteva ustrezno 
usposabljanje na področju nadzora.  Komisija EU je podaljšala obveznost usposabljanja s 
strani držav članic do leta 2009.  Kako namerava Komisija EU s takšno ureditvijo izpolniti to 
načelo iz predpisov o higieni?

Ali bo postopek izvajanja uredb o higieni v državah članicah spremljal Urad za prehrano in 
veterinarstvo?

Kako se je spremenil nadzor Urada zaradi novih predpisov o higieni?  Prožnost predpisov o 
higieni omogoča diferencirano znanstveno odločanje uradnega organa na kraju samem.  Ali 
namerava Urad preveriti dejansko znanstveno podlago ali bo načeloma sprejel odločitev 
organa na kraju samem?

Ali se je stanje v zvezi z ostanki (pesticidi, zdravila) v Evropi v zadnjih letih izboljšalo:

a) pri uvozu,
b) pri proizvodih v EU?

8. Količine ostankov (Satu Hassi)

Na podlagi poročil spremljanja EU, držav članic in nevladnih organizacij je mogoče ugotoviti, 
da je stanje v zvezi z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v živilih zelo težavno; količina 
ostankov dokazano znatno presega najvišje dovoljene mejne vrednosti. Komisija je v poročilu 
o opravljenih nadzorih leta 2004 ugotovila, da ni mogoče izključiti tveganja za zdravje, zlasti 
za zdravje občutljivih skupin.

V večini primerov zadevni proizvodi niso umaknjeni iz prometa: sveže sadje in zelenjava sta 
bila uporabljena, preden so bili znani rezultati laboratorijskih preskusov.

Kakšne ukrepe bo sprejela Komisija, da bo zagotovila izvajanje učinkovitejšega nadzora 
ostankov v državah članicah? Ali tudi Komisija meni, da je treba razen nadzora končnih 
proizvodov izvajati tudi nenapovedan nadzor na predhodnih stopnjah prehranjevalne verige, 
zlasti na kmetijskih gospodarstvih?
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9. Osebje v klavnicah (Linda McAvan)

Kaj natančno pomeni besedilo „dodatno usposabljanje in organizacija“, ki je povezano z 
osebjem v klavnicah, iz člena 14 („Usposabljanje osebja klavnic, ki pomaga pri uradnih 
nadzorih“) Uredbe Komisije (ES) št. 2076/2005 [UL L 338, 22.12.2005, str. 87]?  Ali bo 
moralo osebje klavnic od 1. januarja 2010 za „dodatno usposabljanje in organizacijo“ opraviti 
obsežno izobraževanje in obsežno preverjanje, ki je potrebno za uradno pomožno osebje, in 
ne le usposabljanje ali preverjanje v zvezi z nalogami, ki jih mora izvajati osebje v klavnicah?

RIBIŠKI PROIZVODI

10. Označevanje ribiških proizvodov v prodaji na drobno in obveščanje potrošnikov
(Satu Hassi)

Člen 4 Uredbe (ES) št. 104/2000 vsebuje natančna pravila o označevanju ribiških proizvodov 
v prodaji na drobno in obveščanju potrošnikov. Navedeni morajo biti trgovsko ime vrste, 
način proizvodnje (ujeto v morju ali celinskih vodah ali gojeno) in lovno območje. Vseeno je 
bilo na podlagi tržnih raziskav ugotovljeno, da se ta pravila le redko upoštevajo. S kakšnimi 
ukrepi bo Komisija zagotovila, da bodo države članice in živilska podjetja izvajala pravila o 
označevanju v skladu s predpisi? Ali namerava Komisija v okviru nove vzporedne Direktive 
2000/13/ES o označevanju in predstavljanju živil sprejeti pravila o označevanju nekaterih 
proizvodov? 

INŠPEKCIJSKI NADZOR

11. Inšpekcijski nadzor (Antonios Trakatellis)

Inšpekcijski nadzor na področju varnosti hrane in okrepitev nadzora nad uvozom iz tretjih 
držav ter podporni ukrepi za države članice

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane, določa vlogo in pristojnosti zasebnih podjetij in javnih organov v 
zvezi z zagotavljanjem varnosti hrane, vključno z uvoženimi proizvodi.  V Grčiji je bil na 
primer z nadzorom pristojnih organov vedno pogosteje ugotovljen uvoz neprimernih živil 
(živila, ki vsebujejo antibiotike, alfatoksine z bakterijami Listeria in druge snovi).  Ali 
Komisija predlaga kakršne koli spodbujevalne ukrepe za večjo učinkovitost nadzora in 
odkrivanje nezakonitega uvoza iz tretjih držav, ob upoštevanju dejstva, da je treba v skladu s 
postopki nadzora za zagotavljanje varnosti uvoženih živil, ki so določeni z zakonodajo 
Skupnosti o proizvajalcih, vzpostaviti strukture za nadzor in v tretje države redno pošiljati 
skupine Komisije za nadzor, ki preverjajo upoštevanje predpisov o javnem zdravju ter 
zagotavljajo pravilno delovanje skupnega trga?  Kako namerava Komisija podpreti države 
članice, v katerih je v promet dana velika količina živil in v katere se uvaža velika količina 
živil, pri zagotavljanju varnosti hrane in s tem tudi varstva javnega zdravja evropskih 
državljanov? 
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