OBCHODNÍ DOHODA mezi
EU a MERCOSUREM*
DODRŽOVÁNÍ EVROPSKÝCH NOREM BEZPEČNOSTI
POTRAVIN
(*Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay

Všechny výrobky dovážené do Evropy musí splňovat přísné normy EU pro bezpečnost potravin.
Obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem v tomto ohledu nic nemění. Dohoda také znovu potvrzuje „zásadu
předběžné opatrnosti“ a právo obou stran přijmout opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat a rostlin, a to i v
situacích, kdy vědecké informace nejsou průkazné.

KLÍČOVÁ FAKTA


Přísná pravidla EU v oblasti bezpečnosti potravin zůstávají beze změny
o Dohoda nemá vliv na právní předpisy EU
o O normách EU v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin nelze diskutovat.
o V otázce geneticky modifikovaných organismů a v jakýchkoli dalších otázkách týkajících se
potravin stále zaujímáme striktní přístup
o EU má i nadále právo stanovit nejvyšší přípustné úrovně reziduí pesticidů

 EU má stále možnost regulovat tuto oblast s maximální obezřetností
o EU zůstává plně nezávislá při rozhodování o bezpečnostních kritériích pro výrobky, které se
dostávají na náš trh.
o Dohoda znovu potvrzuje naše právo na regulaci ve veřejném zájmu
o Dohoda výslovně zachovává zásadu „předběžné opatrnosti“, která nám umožňuje určitý výrobek
nevpustit na trh EU, i když vědecké poznatky ohledně jeho bezpečnosti nejsou průkazné



Veškeré dovážené potraviny musí splňovat vlastní normy EU
o Pravidla EU platí pro všechny výrobky prodávané v EU – vyráběné zde i dovážené
o Náš spolehlivý systém kontrol nám umožňuje zajistit, aby byla pravidla EU účinně dodržována

Podle míry rizika spojeného s daným
výrobkem
zahrnují
unijní
kontroly
bezpečnosti potravin následující prvky:
- inspekce a předchozí schválení
hospodářských subjektů, které
mají zájem vyvážet do EU
- kontrola dokladů a fyzické
kontroly na hranicích
- odběr vzorků výrobků, které se
v EU již prodávají
Ústřední úlohu při provádění těchto kontrol
mají úřady členských států EU.
Prostřednictvím etablovaného systému
varování informují Komisi a úřady ostatních
států v EU o jakýchkoli nepovolených či
nezdravých výrobcích. Díky tomu mohou být
kontroly intenzivnější a je možné zajistit,
aby se žádné takové výrobky na trh EU
nedostaly.
V roce 2017 po aféře „Carne Fraca“ uvalila
EU řadu omezení na dovoz masa z Brazílie.
Některá z nich stále platí a bude tomu tak i
nadále, dokud to bude nutné. Dojednaná
dohoda neomezí evropské možnosti uchýlit
se takovým opatřením ani v budoucnu.

NOVINKY
Díky dohodě budeme moci lépe řešit společné výzvy…
Lepší transparentnost
a výměna informací mezi úřady
na obou stranách.
Díky tomu se na trh
nedostanou
nebezpečné výrobky.

Boj proti antimikrobiální rezistenci,
která má dopad na lidi i zvířata.
Díky dohodě vznikne
specializovaná pracovní
skupina pro koordinaci
našich opatření
v potravinových systémech a spolupráci
v mezinárodních organizacích.

Podpora řádného
zacházení se zvířaty
Dohoda povede ke strukturovanému
dialogu a výměně informací mezi EU
a Mercosurem o řádném zacházení se
zvířaty.
Evropská komise dodržování podmínek
kontroluje a spolupracuje s úřady států
Mercosuru.
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...a pro potravinářské výrobky EU bude snazší dostat se na trh zemí MERCOSURu
Stejné požadavky, ať je
výrobek odkudkoli z EU

Rychlejší, jednodušší a snáze
předvídatelné postupy a také
jasná a transparentní pravidla auditu
pro evropské vývozce

Vývoz z nezasažených zón může
pokračovat, i když se nákaza v
některých oblastech EU vyskytne
(„regionalizace“)
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