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Dne 10. dubna 2019 uspořádá PK ČR ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu další
ze série vzdělávacích akcí pro širokou (odbornou) veřejnost. Bude zaměřena na aktuality
v potravinovém právu a na související problematiku. Program a přihlášku naleznete zde.
Dvojí kvalita
Během zasedání Rady pro zemědělství a rybářství na
konci ledna požádala slovenská delegace za podpory
CZ, BG, HU, HR a PL rumunské předsednictví a EK o
poskytnutí aktuálních informací týkajících se stavu
projednávání návrhu směrnice, která řeší i otázku dvojí
kvality výrobků.
Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky
rovnosti pohlaví Věra Jourová vyzvala ministry členských států,
aby společně s EK brzy nalezli shodu stran řešení tohoto
problému. Rumunsko se v rámci svého předsednictví snaží
dosáhnout dohody v Radě EU v co nejkratší lhůtě, aby mohlo
dojít k zahájení trialogu s EP a EK již v průběhu února 2019.
Více informací zde.

Diskutovaná témata v oblasti kontaminantů
v potravinách - leden 2019
Ministerstvo
zemědělství
aktualizovalo
přehled
hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou
sledovány a diskutovány v pracovních skupinách
Evropské komise DG SANTE.
Na webových stránkách Komise by měla být během února 2019
zveřejněna příručka s pokyny, které se budou akrylamidu. Tato
příručka bude přeložena do všech úředních jazyků EU. EK
například navrhuje maximální limit pro glycidylestery v rybím
oleji a dále maximální limity pro 3-MCPD. Komise také zvažuje
stanovení maximálních úrovní pro perchlorát, které by nahradily
současné hodnoty dohodnuté pro vnitrounijní trh.

Na foodnetu aktuálně:
Aktuální informace o problematickém polském hovězím
mase (číst dál..); Ministr Toman: Polsko přijme do konce
března novou legislativu, naši veterinární inspektoři
prověří situaci na místě (číst dál…); Aktuální informace k
případu „nemoci šílených krav“ v Polsku (číst dál…);
Aktuální informace k výsledkům kontrol polského
hovězího masa (číst dál…); SVS zjistila závady při
došetřování zásilek polského hovězího v pražských
restauracích
(číst
dál…);
Vyjádření
Ministerstva
zemědělství k aktuálním kontrolám v restauracích (číst
dál…); Upozornění spotřebitelům a provozovatelům: nová
pravidla pro sledování tabákových výrobků (číst dál…).

Rada EU a Evropský parlament jsou blízko dohodě
nad revizí obecného potravinového práva. Jedním
z nedořešených témat je však rozsah, v němž
budou společnosti povinné být transparentní.

Francie a glyfosát
Francouzské ministerstvo zemědělství spustilo činnost
střediska, které má zemědělcům pomoci používat
alternativy k glyfosátu. Je zde také databáze asi 50
alternativ k této chemické látce.
Jedná se o první krok v plánu země snížit množství kontroverzní
látky, kterou zemědělci využívají. V další fázi bude koordinátor
projektu cestovat po francouzských regionech, aby zvýšil úsilí o
snížení závislosti zemědělců na glyfosátu.

Stránka | 1

Studie EK zabývající se možnostmi, jak bojovat proti obezitě
Evropská komise minulý týden „v tichosti“ publikovala s ročním odkladem studii „Reviews of Scientific Evidence and
Policies on Nutrition and Physical Activity Objective Area A2: Effectiveness and Efficiency of Policies and Interventions
on Diet and Physical Activity“. Proč k tomu došlo až po roce, nedokázalo zodpovědět ani tiskové oddělení EK.
Studie se zaměřuje na možnosti v boji proti obezitě. Mezi doporučení, která ze studie vyplývají, patří zákaz TFA, daně z junk food a
přísná omezení při jejich uvádění na trh. Studie, která je přehledem dostupných vědeckých důkazů, dospěla také k závěru, že lobby
potravinářského průmyslu je velmi silná. Bohužel, dochází také k závěru, že reformulace výrobků je většinou neúčinné. Ze studie také
vyplývá, že by pomohlo více zemědělských dotací EU zaměřených na výrobu zdravých potravin, ale k potvrzení této domněnky je
zapotřebí ještě více důkazů.

Vědecké sympozium věnované
problematice endokrinních disruptorů

Vitamin B 12 u těhotných a kojících žen s
veganským způsobem stravování

Národní kontaktní místo pro vědeckou a technickou
spolupráci s úřadem EFSA na Slovensku ve
spolupráci s Ústavem experimentální endokrinologie
Biomedicínského centra Slovenské akademie věd,
Fakultou
veřejného
zdravotnictví
Slovenské
zdravotnické univerzity v Bratislavě a Koordinačním
místem pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA
v ČR (při Ministerstvu zemědělství) pořádá
bilaterální
vědecké
sympozium
věnované
problematice endogenních disruptorů. Sympozium
se uskuteční v Bratislavě (SR) ve dnech 29. až 30.
května 2019.
Endokrinní disruptory jsou chemické sloučeniny, které
zasahují do endokrinního systému a dalších regulačních
mechanismů organismu a mají nepříznivé účinky na
reprodukci, vývoj, neurologické, metabolické a imunitní
funkce vyšších organismů. Více informací zde. Přihláška zde.

Vitamin B12 je významný především pro normální růst a
vývoj, tedy v období těhotenství a kojení. Americká
Akademie výživy a dietetiky uvádí, že dobře naplánované
veganské stravování je vhodné během všech fází života.
Oproti tomu Německá společnost pro výživu nedoporučuje
veganský způsob stravování pro těhotné nebo kojící ženy,
kojence, děti ani dospívající.
Společnost pro výživu publikovala článek týkající se této
problematiky. Studie zkoumající hladinu vitaminu B12 mezi
těhotnými a/nebo kojícími vegankami jsou velmi omezené a většina
z nich byla publikována před více než deseti lety. Nicméně data
potvrzují nízké hladiny vitaminu B12 nebo jeho biomarkerů u
veganských těhotných nebo kojících a jejich dětí.
I přes nejednotná doporučení odborných společností se těhotenství
a laktace s veganstvím vzájemně nevylučuje. Nicméně ženy by si
měly být vědomy možných rizik a konzultovat své stravování s
lékařem a nutričním terapeutem.

Ukončení platnosti povolení přípravků na bázi
účinné látky thiram
ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK
došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin
obsahujících účinnou látku thiram.
Dne 29. října 2018 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU)
2018/1500, kterým se v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky
thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky
na ochranu rostlin obsahujícími thiram a kterým se mění prováděcí
nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Na základě čl. 1 tohoto nařízení
musela být k 30. lednu 2019 zrušena platnost povolení pro přípravek na
ochranu rostlin obsahující účinnou látku thiram. Zásoby přípravků
s fungicidním účinkem určených pro foliární aplikace (Thiram Granuflo)
je možné uvádět na trh a nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 4.
2019. Zásoby přípravků určených pro ošetření dřevin proti okusu zvěří
nebo hlodavci (Aversol, Stopkus a Pellacol) je možné uvádět na trh
nejdéle do 30. 7. 2019 a nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 1.
2020. Zásoby přípravků určených pro ošetření osiva (Sarfun Duo 515 FS
a Vitavax 2000) je možné uvádět na trh nejdéle do 30. 7. 2019 a
nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 1. 2020. Osivo namořené
těmito přípravky lze uvádět na trh a vysévat nejdéle do 30. 1. 2020.

Aktuálně v připomínkovém řízení
 návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.
397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a
mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky
a oleje. Důvodem pro novelu vyhlášky je
upozorněním Evropské komise na nesoulad při
označování mléčných výrobků označených jako
„řecký jogurt“. Návrh vyhlášky naleznete zde a
připomínky je možné zasílat na adresu
chylkova@foodnet.cz nejpozději do 22. února 2019.

Pozvánka na konferenci SPOTŘEBITEL
4.0 - GLOBÁLNÍ TRENDY V RETAILU
Konference SPOTŘEBITEL 4.0 - GLOBÁLNÍ
TRENDY V RETAILU s účastí významných
domácích a zahraničních řečníků se koná 19.
února 2019 v sídle HK ČR ve Florentinu.
Jako speakeři vystoupí zástupci společností Accenture,
Ferrero Česká, Karlovarské minerální vody a také
zástupce společnosti Dr. Max. Členové představenstva
PK ČR mají vstup zdarma. Více informací zde.

Uvedená omezení se týkají i přípravků obsahujících
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Mgr. Markéta Chýlková, 21. března 2016, jakékoli připomínky zasílejte, prosím, sem.
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice, tel. 296 411 196, www.foodnet.cz, foodnet@foodnet.cz
Mgr. Markéta Chýlková, 11. února 2019, jakékoli připomínky zasílejte, prosím, sem.
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