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VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

PROVÁDĚNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI POTRAVIN
V ČLENSKÝCH STÁTECH

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE DNECH 26.–28. ÚNORA 2007

HYGIENA A KONTROLA POTRAVIN

1. Kontroly prováděné členskými státy (Caroline Lucas)

Nařízení EU (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách týkajících se krmiv a potravin ukládá 
členským státům povinnost reformovat státní potravinářské a zemědělské inspekce tak, aby 
prováděly svou inspekční činnost na základě rizikovosti a s náležitou četností. Je zřejmé, že v 
některých členských státech (zatím) není toto nařízení řádně uplatňováno.
Obdržela Komise od všech členských států víceleté národní plány inspekcí podle článku 41 
nařízení (ES) č. 882/2004? Zavedly všechny členské státy 1. ledna 2007 národní plány inspekcí, 
jak stanoví článek 42? Pokud ne, které členské státy nedodaly a nezavedly víceleté národní plány 
inspekcí? 
Jaká opatření Komise navrhuje, aby v členských státech zajistila nezávislé a neohlášené inspekce 
na základě rizikovosti a aby zajistila, že maso nevhodné pro lidskou spotřebu se již do nevrátí do 
potravinového řetězce?

2. Prosazování nových pravidel (Dagmar Roth-Behrendt)

Mohla by Komise poskytnout přehled o provádění a zejména skutečném prosazování nových 
pravidel o hygieně a bezpečnosti potravin v členských státech (zejména nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 a nařízení Komise (ES) 
2075/2005 a 2076/2005)?

Splňují všechny členské státy všechny požadavky právních předpisů EU o potravinářských 
inspekcích?
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K jakým závěrům dospěla Komise, pokud jde o účinnost potravinářských inspekcí 
prováděných vnitrostátními orgány? Jaké metody Komise používá k vyhodnocení účinnosti 
vnitrostátních systémů potravinářských inspekcí?

3. Účinnost HACCP (Linda McAvan)

Jaký výzkum Komise podnikla, pokud jde o účinnost HACCP (systém pro rozbor rizika a 
kritických kontrolních bodů) na jatkách v členských státech? 

K jakým výsledkům dospěl Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti v otázce hygienických 
standardů v členských státech od ledna 2006, kdy vstoupil v platnost nový balíček požadavků 
na hygienu potravin?

4. Diskriminuje nový balíček požadavků na hygienu malé provozovny ve prospěch 
velkých? (Åsa Westlund)

Ve Švédsku se v určitých kruzích objevil v médiích názor, že nový balíček požadavků EU na 
hygienu diskriminuje malé školní kuchyně a naopak zvýhodňuje velké provozovny. Má 
Komise nějaké informace o tom, zda je to pravda? Zakládá se podle názoru Komise tvrzení, 
že nový balíček EU požadavků na hygienu bude zvýhodňovat velké provozovny, na 
pravdivých skutečnostech?

5. Limity reziduí (Satu Hassi)

Z monitorovacích zpráv EU, členských států a nevládních organizací vyplývá, že existují 
vážné problémy týkající se reziduí pesticidů v potravinách, které jsou často nacházeny v 
mnohem větších množstvích, než jaká povolují maximální limity reziduí. V monitorovací 
zprávě z roku 2004 dochází Komise k závěru, že „zdravotní riziko nelze vyloučit, zejména u 
zranitelných skupin.“
Ve většině případů nejsou dotčené výrobky staženy z trhu, protože čerstvé ovoce a čerstvá 
zelenina se zkonzumuje dříve, než jsou k dispozici laboratorní výsledky. 
Jaká opatření Komise podniká, aby propagovala účinnější inspekce reziduí v členských 
státech? Souhlasí Komise s tím, že vedle kontrol konečných produktů je třeba provádět 
neohlášené inspekce v dřívějším stadiu potravinového řetězce v zemědělských podnicích?

RYBÍ VÝROBKY

6. Spotřebitelské informace a označování rybích výrobků v maloobchodním prodeji 
(Satu Hassi)

V článku 4 nařízení Rady (ES) 104/2000 jsou uvedena podrobná prováděcí pravidla k předpisům 
o spotřebitelských informacích a označování rybích výrobků v maloobchodním prodeji. Je 
povinností uvádět obchodní název druhu, výrobní postup (odlovený nebo chovaný druh) a oblast 
odlovu. Průzkumy trhu však uvádějí, že tato ustanovení jsou málokdy dodržována. 
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Jaká opatření Komise podniká, aby zaručila, že členské státy a potravinářské podniky řádně 
provádějí ustanovení o označování? Hodlá Komise při přepracování horizontální směrnice 
2000/13/ES o označování potravin zavést pro určité výrobky zvláštní ustanovení?   

KOEXISTENCE

7. Geneticky modifikované plodiny (Satu Hassi)

Ve sdělení KOM (2006)104 o provádění vnitrostátních opatření, pokud jde o koexistenci 
geneticky modifikovaných plodin a konvenčního a ekologického zemědělství, předkládá Komise 
důkazy, že jen několik málo členských států přijalo vnitrostátní právní předpisy na ochranu 
konvenčních a ekologických zemědělců před kontaminací geneticky modifikovanými plodinami. 
Souhlasí Komise s tím, že je třeba legislativních opatření na úrovni EU pro zajištění koexistence 
a svobodné volby spotřebitelů a zemědělců?


