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VÝBOR PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
POTRAVÍN

UPLATŇOVANIE EURÓPSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV PRE BEZPEČNOSŤ 
POTRAVÍN V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

SCHÔDZA VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V DŇOCH 
26. – 28. FEBRUÁRA 2006

HYGIENA A KONTROLA POTRAVÍN

1. Kontroly vykonávané členskými štátmi (Caroline Lucas)

Nariadenie EÚ (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách potravín a krmív ukladá členským 
štátom povinnosť zlepšiť úradné kontroly potravín a krmív tak, aby boli vykonávané na 
základe rizík a vo vhodných intervaloch. Je zrejmé, že toto nariadenie (zatiaľ) nie je v 
niektorých členských štátoch riadne uplatňované.
Dostala Komisia viacročné plány štátnych kontrol v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 
882/2004 od všetkých členských štátov? Splnili všetky členské štáty plány štátnych kontrol k 
1. januáru 2007, ako to predpokladá článok 42? V opačnom prípade, ktoré členské štáty 
nedodali a nesplnili viacročný plán štátnych kontrol?
Aké opatrenia navrhuje Komisia, aby zabezpečila nezávislé a neohlásené kontroly 
uskutočňované na základe rizík vo všetkých členských štátoch a aby zabezpečila, že sa 
potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu nevrátia do potravinového reťazca?

2. Presadzovanie nových pravidiel (Dagmar Roth-Behrendt)

Môže Komisia poskytnúť prehľad o uplatňovaní a najmä o aktuálnom presadzovaní nových 
pravidiel o hygiene a bezpečnosti potravín v členských štátoch (predovšetkým nariadenia (ES) 
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 Európskeho parlamentu a Rady a nariadenia
Komisie (ES) 2075/2005 a 2076/2005)?
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Splňujú všetky členské štáty požiadavky právnych predpisov EÚ o kontrolách potravín?

Aké závery vyvodila Komisia vzhľadom na účinnosť kontrol potravín uskutočňovaných 
vnútroštátnymi orgánmi? Aké metódy používa Komisia na hodnotenie účinnosti 
vnútroštátnych systémov kontroly potravín?

3. Účinnosť systému HACCP (Linda McAvan)

Aký výskum vykonala Komisia ohľadom účinnosti systému analýzy nebezpečenstiev a 
kritických kontrolných bodov (HACCP) na bitúnkoch v členských štátoch?

Aké poznatky získal Potravinový a veterinárny úrad o hygienických štandardoch v členských 
štátoch od januára 2006, kedy vstúpil v platnosť nový súhrn opatrení týkajúcich sa hygieny 
potravín?

4. Predstavuje nový súhrn hygienických opatrení diskrimináciu voči malým 
prevádzkam v prospech veľkých? (Åsa Westlund)

Vo Švédsku sa v určitých kruhoch v médiách objavilo tvrdenie, že nový súhrn hygienických 
opatrení EÚ bude diskriminovať malé miestne školské kuchyne v prospech veľkých 
prevádzok. Disponuje Komisia informáciami o tejto skutočnosti? Domnieva sa Komisia, že sa 
tvrdenie o zvýhodňovaní veľkých prevádzok novým súhrnom hygienických opatrení zakladá 
na skutočnosti?

5. Limity rezíduí (Satu Hassi)

Monitorovacie správy EÚ, členských štátov a nevládnych organizácií poukazujú na existenciu 
závažných problémov týkajúcich sa rezíduí pesticídov v potravinách, ktorých hodnoty často 
vysoko presahujú maximálnu povolenú úroveň. V monitorovacej správe z roku 2004 prišla 
Komisia k záveru, že „zdravotné riziko nie je možné vylúčiť, predovšetkým u zraniteľných 
skupín”.
Vo väčšine prípadov sa príslušné výrobky nestiahnu z trhu, pretože čerstvé ovocie a zelenina 
sa skonzumujú skôr, než sú k dispozícii laboratórne výsledky.
Aké opatrenia vykonáva Komisia na podporu účinnejších kontrol rezíduí v členských štátoch? 
Súhlasí Komisia s názorom, že okrem kontrol finálnych produktov by sa mali uskutočňovať 
neohlásené kontroly v skoršej fáze potravinového reťazca v poľnohospodárskych 
prevádzkach?

RYBIE VÝROBKY

6. Informovanie spotrebiteľov a označovanie rybích výrobkov v maloobchodnom 
predaji (Satu Hassi)

Článok 4 nariadenia Rady (ES) 104/2000 ustanovuje podrobné pravidlá pre informovanie 
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spotrebiteľov a označovanie rybích výrobkov v maloobchodnom predaji. Je povinné uvádzať 
komerčný názov druhu, spôsob výroby výrobku (ulovený alebo pochádza z chovu) a oblasť 
výlovu. Štúdie trhu však svedčia o tom, že sa tieto ustanovenia zriedka dodržiavajú.
Aké opatrenia vykonáva Komisia na zaručenie, aby boli ustanovenia o označovaní riadne 
uplatňované členskými štátmi a obchodnými potravinovými prevádzkami? Má Komisia v 
úmysle pri prepracovaní horizontálnej smernice 2000/13/ES o označovaní potravín zaviesť 
ustanovenia o označovaní pre určité výrobky?

KOEXISTENCIA

7. Geneticky modifikované plodiny (Satu Hassi)

Oznámenie Komisie KOM (2006)104 o implementácii vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa 
koexistencie geneticky modifikovaných plodín s konvenčným a ekologickým 
poľnohospodárstvom poukazuje na skutočnosť, že iba niekoľko členských štátov prijalo  
vnútroštátne právne predpisy na ochranu konvenčných a ekologických poľnohospodárov pred 
kontamináciou geneticky modifikovanými plodinami. Súhlasí Komisia s názorom, že je 
potrebné prijať legislatívne opatrenia na úrovni EÚ na zabezpečenie koexistencie a slobody 
výberu pre spotrebiteľov i poľnohospodárov?


