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KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO PRAWODAWSTWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 
ŻYWNOŚCI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W DNIACH 
26-28 LUTEGO 2007 R.

HIGIENA I KONTROLA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

1. Kontrola ze strony państw członkowskich (Caroline Lucas)

W myśl rozporządzenia UE (WE) nr 882/2004 w sprawie urzędowych kontroli żywności 
i pasz państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzenia reformy systemów 
urzędowej kontroli żywności i pasz, aby kontrole organizowano z odpowiednią 
częstotliwością w oparciu o stopień ryzyka. Rozporządzenie to najwidoczniej nie zostało 
(jeszcze) właściwie wdrożone w niektórych państwach członkowskich.
Czy zgodnie z art. 41 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Komisja Europejska otrzymała 
wieloletnie krajowe plany kontroli od wszystkich państw członkowskich? Czy wszystkie 
państwa członkowskie wykonują swoje krajowe plany kontroli od dnia 1 stycznia 2007 r., jak 
przewiduje art. 42? Jeśli nie, które państwa członkowskie nie dostarczyły i nie wdrożyły 
wieloletniego krajowego planu kontroli? 
Jakie środki proponuje Komisja Europejska dla zapewnienia, że we wszystkich państwach 
członkowskich odbywają się oparte na stopniu ryzyka, niezależne i niezapowiedziane 
kontrole, i że żywność niezdatna do spożycia przez ludzi nie trafia do łańcucha 
żywnościowego?

2. Egzekwowanie nowych przepisów (Dagmar Roth-Behrendt)

Czy Komisja Europejska mogłaby przedstawić przegląd procesu wdrażania, a zwłaszcza 
rzeczywistego egzekwowania nowych przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa 
żywności w państwach członkowskich (zwłaszcza rozporządzeń (WE) 178/2002, 852/2004, 
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853/2004, 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń Komisji (WE) 
2075/2005 i 2076/2005)?

Czy wszystkie państwa członkowskie zachowują pełną zgodność z wymogami prawodawstwa 
UE z zakresu kontroli żywności?

Do jakich wniosków doszła Komisja Europejska w odniesieniu do skuteczności kontroli 
żywności prowadzonych przez władze państwowe? Jakie metody stosuje Komisja Europejska 
w celu oceny skuteczności krajowych systemów kontroli żywności?

3. Skuteczność HACCP (Linda McAvan)

Jakie badania poświęcone skuteczności analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 
(HACCP) podjęła Komisja Europejska w ubojniach działających w państwach 
członkowskich? 

Jakie dowody zgromadziło Biuro ds. Żywności i Weterynarii w związku z normami higieny 
w państwach członkowskich od stycznia 2006 r., kiedy to zaczął obowiązywać nowy pakiet 
przepisów dotyczących higieny żywności?

4. Czy nowy pakiet ustaw dotyczących higieny żywności stanowi dyskryminację
małych gospodarstw domowych względem dużych? (Åsa Westlund)

W pewnych kręgach szwedzkich mediów sugerowano, że nowy unijny pakiet przepisów 
dotyczących higieny będzie stanowił dyskryminację niewielkich lokalnych stołówek
szkolnych względem bardzo dużych gospodarstw domowych. Czy Komisja Europejska 
posiada jakieś informacje na ten temat? Czy zdaniem Komisji twierdzenie, że nowy pakiet 
przepisów dotyczących higieny będzie faworyzował duże gospodarstwa domowe stanowi 
adekwatne odzwierciedlenie faktów?

5. Poziom pozostałości (Satu Hassi)

W ramach monitorowania sprawozdań UE państwa członkowskie i organizacje pozarządowe 
wskazują na występowanie poważnych problemów dotyczących pozostałości pestycydów 
w żywności, których ilość często znacznie przekracza dopuszczalne maksymalne wartości. 
W sprawozdaniu monitorującym z 2004 r. Komisja Europejska dochodzi do wniosku, że „nie 
można wykluczyć ryzyka dla zdrowia, zwłaszcza w przypadku szczególnie podatnych grup”.
W większości przypadków produkty, których ta kwestia dotyczy, nie są wycofywane z rynku, 
ponieważ świeże owoce i warzywa zostają spożyte przed udostępnieniem wyników badań 
laboratoryjnych.
Jakie kroki podejmuje Komisja Europejska w państwach członkowskich w celu wspierania 
bardziej skutecznych kontroli poziomu pozostałości? Czy Komisja Europejska zgodzi się, że 
oprócz kontroli produktów końcowych należy przeprowadzać niezapowiedziane kontrole na 
wcześniejszym etapie łańcucha żywnościowego, w gospodarstwach rolnych? 
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PRODUKTY RYBNE

6. Informacje dla konsumentów i etykietowanie produktów rybnych w sprzedaży 
detalicznej (Satu Hassi)

W art. 4 rozporządzenia Rady (WE) 104/2000 określa się szczegółowe przepisy dotyczące 
informacji dla konsumentów i etykietowania produktów rybnych w sprzedaży detalicznej. 
Należy wskazać handlowe oznaczenie gatunku, metodę produkcji (złowione bądź 
wyhodowane) i obszar połowu. Badania rynkowe wykazują jednak, że te przepisy rzadko są 
przestrzegane. 
Jakie kroki podejmuje Komisja Europejska w celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące 
etykietowania są właściwie wdrażane przez państwa członkowskie i przedstawicieli 
przemysłu spożywczego? Czy Komisja Europejska zamierza zawrzeć przepisy dotyczące 
etykietowania konkretnych produktów w nowej wersji dyrektywy horyzontalnej 2000/13/WE
w sprawie etykietowania środków spożywczych?

WSPÓŁISTNIENIE

7. Uprawy modyfikowane genetycznie (Satu Hassi)

W komunikacie COM (2006)104 w sprawie wdrożenia krajowych środków w zakresie 
współistnienia upraw genetycznie modyfikowanych oraz upraw tradycyjnych i 
ekologicznych, Komisja Europejska przytacza dowody na to, że tylko bardzo nieliczne 
państwa członkowskie przyjęły krajowe ustawodawstwo w celu ochrony rolników 
stosujących tradycyjne i ekologiczne metody uprawy przed skażeniem ze strony upraw 
modyfikowanych genetycznie. Czy Komisja Europejska zgodzi się, że istnieje potrzeba 
zastosowania środków legislacyjnych na szczeblu UE w celu zapewnienia współistnienia 
i wolności wyboru dla konsumentów i rolników?


