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OPATŘENÍ EFSA K IMPLEMENTACI POŽADAVKŮ NAŘÍZENÍ O 

TRANSPARENTNOSTI 1 

 

EFSA přikládá implementaci předmětného nařízení nebývalou pozornost. Nové nařízení bylo 

připravováno, schvalováno a je nyní zaváděno pod značným politickým tlakem (Evropský 

parlament, Evropská komise, veřejnost). 

Ježto se jedná o právní formu nařízení, má přímou použitelnost v členských státech, a to ve 

většině článků od 27. března 2021. 

Toto nařízení přináší provozovatelům potravinářských podniků řadu nových povinností, které 

souvisí s legislativními požadavky na zajištění co nejlepší kvality vědeckého hodnocení EFSA 

a otevřenosti a transparentnosti procesu hodnocení rizika ze strany EU. 

Více v příloze. 

(LID) 

 

  

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti 

hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) 

mailto:scs@konzument.cz
mailto:info@top-normy.cz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32019R1381
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Příloha:  

opatření efsa k implementaci požadavků nařízení o transparentnosti  

Stanovují se nová pravidla transparentnosti a udržitelnosti, která změní způsob, jakým EFSA 

vykonává svoji roli hodnotitele rizik v systému bezpečnosti potravin v EU. 

Z informací EFSA a MZe pro provozovatele podniků k novým požadavkům nařízení 2019/1381 

Již od 27. března 2021 je použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze 

strany EU v potravinovém řetězci[1] (dále jen „nařízení o transparentnosti“). 

Toto nařízení přináší provozovatelům podniků řadu nových povinností, které souvisí 

s legislativními požadavky na zajištění co nejlepší kvality vědeckého hodnocení EFSA a 

otevřenosti a transparentnosti procesu hodnocení rizika ze strany EU. 

Jako pomoc provozovatelům při naplňování nových povinností připravil EFSA praktická 

opatření (PA), vodící dokumenty, které pomohou žadatelům lépe pochopit, jak je ovlivní nové 

procesy a nástroje a jak se musí přizpůsobit novým požadavkům. 

Ministerstvo zemědělství ČR české verze těchto praktických opatření: 

 Praktická opatření týkající se fáze před předložením žádosti nebo oznámení a veřejných 

konzultací 

 Praktická opatření týkající se transparentnosti a důvěrnosti 

 Praktická opatření týkající se důvěrnosti v souladu s články 7 odst. 3 a 16 nařízení (ES) č. 

1107/2009 

 
[1]    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti 

hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 

1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 

2001/18/ES, PE/41/2019/REV/1, Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1-28. 

Nařízení podpoří schopnost EFSA provádět hodnocení rizik v souladu s nejvyššími 

standardy transparentnosti. 

Nařízení posílí spolehlivost a transparentnost vědeckých studií zasílaných EFSA a pro zajištění 

dlouhodobé udržitelnosti posílí řídící strukturu úřadu. 

Bernhard Url, výkonný ředitel EFSA, k tomu říká: “Toto je klíčový moment pro hodnocení 

rizik v potravinovém řetězci v EU. EFSA je vděčná Evropskému parlamentu, Evropské komisi 

a členským státům, že nám dali příležitost přiblížit veřejnost a zainteresované subjekty blíže k 

naší práci a profitovat z pečlivějšího dohledu nad našimi pracovními postupy a metodami.” 

Pro podporu adaptace zainteresovaných subjektů (stakeholderů) na nové požadavky EFSA 

spustil, mimo jiné aktivity podporující implementaci nařízení, nové nástroje a specializovaný 

webový portál. Ten bude dostupný od 30. března. Organizována také je série školicích akcí a 

webinářů. 

Proces implementace probíhá ve spolupráci se stakeholdery EFSA a partnery, jako jsou 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), a členskými státy. 

Nová opatření budou aplikována na nové mandáty a žádosti a nemohou být použita zpětně. 

Znamená to, že po přechodné období bude většina práce EFSA pokračovat podle předchozích 

pravidel a právních požadavků. 

mailto:scs@konzument.cz
mailto:info@top-normy.cz
https://www.bezpecnostpotravin.cz/ceske-verze-praktickych-opatreni-efsa-k-implementaci-pozadavku-narizeni-o-transparentnosti.aspx#_ftn1
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate-pubs/transparency-regulation-practical-arrangements
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate-pubs/transparency-regulation-practical-arrangements
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Benes/210111-PAs-pre-submission-phase-and-public-consultations_CS.pdf
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Benes/210111-PAs-pre-submission-phase-and-public-consultations_CS.pdf
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Benes/210111-PAs-transparency-and-confidentiality_CS.pdf
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Benes/210111-PAs-confidentiality-Artt-7-and-16-of-regulation-1107-2009_CS.pdf
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Benes/210111-PAs-confidentiality-Artt-7-and-16-of-regulation-1107-2009_CS.pdf
https://www.bezpecnostpotravin.cz/ceske-verze-praktickych-opatreni-efsa-k-implementaci-pozadavku-narizeni-o-transparentnosti.aspx#_ftnref1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32019R1381
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation
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Dr. Url k tomu říká: “Toto je velká výzva z pohledu logistiky, vyčlenili jsme významné zdroje, 

abychom zajistili, že přechod na nový systém bude pro naše stakeholdery tak hladký, jak je to 

jen možné.” 

Co je nařízení o transparentnosti? 

Nařízení bylo připraveno jako odpověď na Iniciativu obyvatel EU k pesticidům a 

závěry přezkumu obecného potravinového práva, který skončil v lednu 2018. 

Nařízení, mimo jiné: 

 Umožňuje obyvatelům přístup k vědeckým studiím a informacím poskytnutým EFSA 

průmyslem v rané fázi procesu hodnocení rizik 

 Do procesu hodnocení žádostí o schválení regulovaných produktů vsazuje prvek veřejné 

konzultace 

 Zajišťuje, že EFSA bude informován o všech studiích provedených v určité oblasti, což 

zajistí, že společnosti žádající o schválení produktů poskytnou všechny relevantní 

informace. 

 Dává Evropské komisi možnost žádat EFSA o provedení dalších studií 

Nařízení dále upravuje řídící struktury EFSA tak, že do Správní rady budou nominováni 

zástupci členských států. Pracuje se také na tom, aby bylo hodnocení rizik a řízení rizik více 

přístupné občanům EU, a to prostřednictvím zlepšené komunikace a nástrojů a postupů 

umožňujících zapojení občanů. 

Více k nařízení je možné nalézt na webových stránkách Evropské komise. 

K uvedené problematice připravil úřad EFSA také edukační video, které je k dispozici zde. 

 

 

Zdroj: EFSA a MZe  

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, 

přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit.“ SČS působí 

v řadě oblastí – pokrývá odbornost ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, 

kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.  

SČS, Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10; +420 261263574; scs@konzument.cz; www.konzument.cz 

Kabinet pro standardizaci, o. p. s., (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých 

spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné 

zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad 

trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.  

KaStan, Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10; +420 261263574; info@top-normy.cz; www.top-normy.cz 

mailto:scs@konzument.cz
mailto:info@top-normy.cz
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_en
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en
https://www.youtube.com/watch?v=paO_NKcFDeU&t=3s
https://www.efsa.europa.eu/en/news/glycoalkaloids-potatoes-public-health-risks-assessed
mailto:scs@konzument.cz
http://www.konzument.cz/

