Úloha č. 2
Názov úlohy: Príprava vedeckých stanovísk vo väzbe na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: RNDr. Milan Peško
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Doc.Ing.Peter Šimko,DrSc
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 280 tis. Sk
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa Organizácie spojených národov COFOG: Oddiel 04.
„Ekonomická oblasť“, skupiny 8. „Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti“, triedy 2 „Výskum a vývoj
v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“ 04.8.2.
Stručná anotácia úlohy:
Zámerom úlohy je príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na
aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a rýchleho výstražného systému
pre potraviny (RASFF) európskej komisie.
EFSA bol zriadený s účelom poskytovať vedecké poradenstvo a vedeckú a technickú podporu
legislatíve EÚ. Úrad má v spolupráci s relevantnými národnými orgánmi členských štátov EÚ
a nezávislými odborníkmi získavať, analyzovať a sumarizovať objektívne vedecké a technické údaje,
štúdie a analýzy, ktoré umožnia charakterizovať a monitorovať riziká s dopadom na neškodnosť
potravín a zabezpečovať komunikáciu o existujúcich a hroziacich rizikách v oblasti bezpečnosti
potravín a prispievať tak k vysokej úrovni ochrany zdravia.
Úrad bol ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 178/2002. Národným
orgánom pre styk s EFSA je na základe zákona 152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona č.
546/2004 ministerstvo pôdohospodárstva. Týmto nariadením sa uzákonila aj povinnosť hodnotiť
úroveň rizika v prípadoch, kedy výskyt cudzorodých látok nie je v súlade s legislatívou, resp.
legislatíva tieto látky „nepozná“.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: nie sú stanovené; kvantitatívne parametre sú
ovplyvňované aktuálne v nadväznosti na činnosť EFSA v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Koordinácia a príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR na základe požiadaviek
Národnej komisie pre bezpečnosť potravín a krmív v nadväznosti na požiadavky EFSA v rozsahu
zamerania výskumnej činnosti VÚP.
V oblasti vedeckých aktivít bude vychádzať z požiadaviek regulovanej sféry, legislatívnych orgánov
EÚ a členských štátov, ktoré sa budú týkať posudzovania konkrétnych podnetov v otázkach
bezpečnosti potravinového reťazca.
Spôsob financovania objednávanej úlohy: Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu
MPSR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, prípadne iné orgány
štátnej správy.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Priebežne podľa aktuálnych úloh vyplývajúcich
z činnosti EFSA a Národnej komisie pre bezpečnosť potravín a krmív. Celkové zhodnotenie úlohy
bude vykonané do 31. 12. 2007.
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