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ODBOR ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST 

IZVAJANJE ZAKONODAJE EU O VARNOSTI ŽIVIL V DRŽAVAH ČLANICAH

SEJA ODBORA ZA OKOLJE OD 26. DO 28. FEBRUARJA 2007

HIGIENA IN NADZOR ŽIVIL

1. Nadzor s strani držav članic (Caroline Lucas)

Uredba EU (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora živil in krme države članice 
zavezuje k reformi njihovega nadzora živil in krme, da bi se ta organiziral na podlagi tveganj 
in z ustrezno pogostnostjo. Ta uredba se v nekaterih državah članicah očitno (še vedno) ne 
izvaja ustrezno.
Ali je Komisija v skladu s členom 41 Uredbe (ES) št. 882/2004 od vseh držav članic prejela 
večletne nacionalne načrte nadzora? Ali so vse države članice izvedle svoje večletne 
nacionalne načrte nadzora do 1. januarja 2007, kot je predvideno v členu 42? Če ne, katere 
države članice niso predložile in izvedle večletnega nacionalnega načrta nadzora? 
Katere ukrepe predlaga Komisija za zagotovitev na tveganju temelječega, neodvisnega in 
nenapovedanega nadzora v vseh državah članicah ter zagotovitev, da živila, ki niso primerna 
za prehrano ljudi, ne vstopijo v prehransko verigo?

2. Uveljavljanje novih pravil (Dagmar Roth-Behrendt)

Ali bi lahko Komisija zagotovila pregled izvajanja in zlasti sedanjega uveljavljanja novih 
pravil o higieni in varnosti živil (zlasti uredb (ES) 178/2002, 852/2004, 854/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) 2075/2005 in 2076/2005)?

Ali vse države članice v celoti izpolnjujejo zahteve zakonodaje EU o nadzoru živil?

Kaj je Komisija ugotovila v zvezi z učinkovitostjo nadzora živil, ki ga izvajajo nacionalni 
organi? Katere metode uporablja Komisija za ovrednotenje učinkovitosti nacionalnih 
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sistemov za nadzor živil?

3. Učinkovitost analize tveganj in ugotavljanja kritičnih nadzornih točk (Linda 
McAvan)

Kakšne raziskave je izvedla Komisija glede učinkovitosti HACCP (sistem analize tveganj in 
ugotavljanja kritičnih nadzornih točk) v klavnicah držav članic? 

Kakšne dokaze je odkril Urad za prehrano in veterino na področju higienskih standardov v 
državah članicah po januarju 2006, ko je začel veljati nov paket pravil o higieni živil?

4. Ali je nov higienski paket pristranski do majhnih gospodinjstev v korist velikih?
(Åsa Westlund)

Na Švedskem so nekateri krogi v medijih namigovali, da bo nov higienski paket EU dajal 
prednost zelo velikim gospodinjstvom pred manjšimi, lokalnimi šolskimi kuhinjami. Ali ima 
Komisija kakršne koli informacije, ali to drži? Ali po mnenju Komisije trditev, da bo nov 
higienski paket EU dajal prednost velikim gospodinjstvom, pravilno izraža dejstva?

5. Ravni ostankov (Satu Hassi)

Na podlagi poročil o spremljanju EU, držav članic in nevladnih organizacij je mogoče 
ugotoviti, da obstajajo resne težave v zvezi z ostanki pesticidov v živilih, ki pogosto znatno 
presegajo najvišje dovoljene mejne vrednosti. Komisija je v poročilu o spremljanju iz leta 
2004 ugotovila, da ni mogoče izključiti tveganja za zdravje, zlasti za zdravje občutljivih 
skupin.
V večini primerov zadevni proizvodi niso umaknjeni s trga; 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 kmetijah?

RIBIŠKI PROIZVODI

6. Obveščanje potrošnikov in označevanje ribiških proizvodov v prodaji na drobno
(Satu Hassi)

Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 določa natančna pravila o obveščanju potrošnikov in
označevanju ribiških proizvodov v prodaji na drobno. Navedeni morajo biti trgovsko ime 
vrste, način proizvodnje (ujeto v morju ali celinskih vodah ali gojeno) in lovno območje. 
Vendar je bilo na podlagi tržnih raziskav ugotovljeno, da se te določbe le redko upoštevajo. 
S kakšnimi ukrepi bo Komisija zagotovila, da bodo države članice in živilska podjetja 
ustrezno izvajali pravila o označevanju? Ali namerava Komisija pri preoblikovanju 
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horizontalne Direktive 2000/13/ES o označevanju živil vključiti pravila o označevanju 
posebnih proizvodov?

SOOBSTOJ

7. Gensko spremenjeni pridelki (Satu Hassi)

V sporočilu KOM(2006)104 o izvajanju nacionalnih ukrepov na področju soobstoja gensko 
spremenjenih pridelkov s konvencionalnim in ekološkim kmetijstvom Komisija ugotavlja, da 
je le nekaj držav članic sprejelo nacionalne predpise za zaščito konvencionalnega in 
ekološkega kmetovanja pred onesnaževanjem z gensko spremenjenimi pridelki. Ali tudi 
Komisija meni, da je treba sprejeti zakonske ukrepe na ravni EU za zagotovitev soobstoja ter 
svobodne izbire potrošnikov in kmetov?


