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Veřejná konzultace o revizi pravidel EU 
týkajících se materiálů určených pro styk 
s potravinami

Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod

Materiály určené pro styk s potravinami („food contact materials“, dále také FCM) zahrnují 
všechny předměty, které přicházejí do styku s potravinami před jejich případnou konzumací - 
během jejich výroby, zpracování, skladování, přepravy, přípravy a podávání. Příkladem jsou 
obaly potravin, kuchyňské potřeby a nádobí, jako jsou šálky, mísy a příbory, a spotřebiče, jako 
jsou kuchyňské mixéry nebo kávovary. Dále sem patří předměty používané při profesionální 
výrobě, přípravě, skladování a distribuci potravin, například dopravníkové pásy a nádrže.

Žádný materiál není zcela inertní a chemické látky, jako jsou ty, které se používají při výrobě 
materiálu určeného pro styk s potravinami, mohou být přítomny v konečném výrobku 
a přeneseny do potravin, což může vést k tomu, že jim budou vystaveny osoby, které danou 
potravinu konzumují. Cílem stávajících pravidel EU je chránit spotřebitele a zajistit účinné 
fungování trhu EU. Bližší informace lze najít na našich .internetových stránkách

V červnu 2022 byla zveřejněna zjištění Komise z nedávného  stávajících pravidel hodnocení
EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami, v němž byly identifikovány 
nedostatky a oblasti ke zlepšení. Cílem tohoto průzkumu je shromáždit vaše názory na revizi 
stávajících pravidel EU s cílem tyto nedostatky řešit a zlepšit stávající právní předpisy.

Informace o vás

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/food-contact-materials_en
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/food-contact-materials/policy-initiatives/evaluation-eu-rules_en
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Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština

Jméno

Renee

Příjmení

Smyckova

E-mailová adresa (nebude zveřejněna):

smyckova@komora.cz

*

*

*

*
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Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

Název organizace
Maximálně 255 znaků

Velikost organizace
mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)

Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků

Je vaše organizace zaregistrována v  ? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které rejstříku transparentnosti
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.
 
Tento seznam nevyjadřuje oficiální stanovisko evropských orgánů, pokud jde o právní postavení nebo politiku 
uvedených subjektů. Jedná se o harmonizaci mnohdy odlišných seznamů a postupů.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Alandy Francouzská jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká Samoa Gambie Madagaskar Saúdská Arábie
Americké 
Panenské ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské emiráty
Bahrajn Haiti Menší odlehlé 

ostrovy USA
Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov a 
McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
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Bermudy Írán Mosambik Svalbard a Jan 
Mayen

Bhútán Irsko Myanmar/Barma Svatá Helena, 
Ascension a 
Tristan da Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof a 
Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš a 

Princův ostrov
Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc a 

Grenadiny
Britské 
indickooceánské 
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy Severní 

Mariany
Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks a 
Caicos

Tonga
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Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay

Džibutsko Kosovo Pobřeží slonoviny Uzbekistán
Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní Timor
Falklandy Lesotho Rovníková 

Guinea
Wallis a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby 
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely 
transparentnosti se vždy zveřejní kategorie respondenta (například „sdružení podniků“, 
„spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo 

 Zvolte v rejstříku transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa.
takovou ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno tím, 
jakou jste zvolili kategorii respondenta.

Nastavení ochrany soukromí při zveřejnění příspěvku*
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Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: do jaké kategorie respondenta spadáte, 
název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku 
transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš příspěvek, to vše v obdržené 
podobě. Vaše jméno zveřejněno nebude. Chcete-li zůstat v anonymitě, 
v samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit 
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: do jaké kategorie 
respondenta spadáte, název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s 
jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš 
příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.

Souhlasím s  .ustanoveními o ochraně osobních údajů

Zúčastněné strany se znalostí FCM

Následující otázky jsou pro zúčastněné strany, které mají určitou znalost FCM a příslušných 
právních předpisů EU. Týkají se oblasti působnosti a hlavních prvků nařízení o  FCM, které 
má Komise v úmyslu revidovat v reakci na problémy zjištěné při  a závazky přijaté hodnocení
v rámci svých různých strategií. Patří sem větší důraz pravidel na konečný výrobek 

, včetně těch , z  FCM, stanovení priority látek nejvíce nebezpečných podpora 
abezpečných a udržitelnějších FCM  zlepšení informací o dodavatelském řetězci, 

.souladu s předpisy a jejich prosazování

Oblast působnosti právních předpisů týkajících se FCM

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/food-contact-materials/policy-initiatives/evaluation-eu-rules_en
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 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s tím, že následující věci by se měly považovat za materiál či předmět určený pro styk Otázka č. 1
s potravinami a že by se na ně měla vztahovat bezpečnostní pravidla:
 

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Nemám 
názor

Papírové ubrousky

Kuchyňské papírové utěrky

Ubrusy

Prostírání/podložky na stůl

Dětské bryndáky

Kuchyňské pracovní plochy

Hračky, které se tvarem a formou podobají 
skutečným kuchyňským potřebám

Vnitřní stěny a poličky ledniček

Povrchy jídelních stolů

Povrchy stolů nebo pultů, které nejsou 
speciálně určené ke konzumaci potravin

Kuchyňské dlaždičky, ochranné desky 
a jiné vertikálně upevněné kuchyňské 
povrchy

Trouby a pece, vyjma plechů na pečení

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Nákupní tašky či krabice, které jsou k 
dostání u maloobchodních prodejců 
potravin

Plastové skladovací nádoby, které nejsou 
označené jako vhodné pro styk 
s potravinami (bez etikety)

Inkoustové tiskárny používané v kombinaci 
s jedlým inkoustem

Mazadla používaná u strojů z FCM

Chladicí kapaliny používané 
v potravinářském průmyslu

Rybářské náčiní (např. sítě)

Servírovací podnosy

Dřevěné štěpky nebo prkénka k uzení 
potravin

Vyživovací sondy pro lékařské účely

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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V případě potřeby uveďte příklady nebo své odpovědi rozveďte.
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 Uveďte, do jaké míry by podle vás měly právní předpisy týkající se FCM řešit následující témata:Otázka č. 2
 

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Nemám 
názor

, které mohou být přítomny Alergeny
ve  FCM (např. slámová brčka)

FCM (např. nebezpečí Fyzická bezpečnost 
udušení, ostré hrany)

Hygiena a riziko z bakterií a jiných 
 při manipulaci s  FCM mikroorganismů

včetně jejich opětovného použití (např. 
v supermarketech nebo ve stravovacích 
zařízeních)

 aspektyEnvironmentální

*

*

*

*
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Bezpečnost a řízení rizik

 předpokládá „víceúrovňový“ přístup ke stanovení priority látek, které jsou Plán pro FCM
obsaženy v FCM, včetně „obecného přístupu k rizikům“ pro nejvíce škodlivé látky, v souladu 
se , při němž je rozhodování založeno Strategií pro udržitelnost v oblasti chemických látek
především na obecném posouzení rizik určitých nebezpečných vlastností látek. V závislosti 
na těchto vlastnostech by některé látky byly zakázány, s možností omezených výjimek, kdy je 
jejich použití považováno za nezbytné. Další látky by se mohly stát předmětem konkrétnějšího 
posouzení rizik na úrovni EU s přihlédnutím k expozici materiálům určeným pro styk 
s potravinami, zatímco u jiných látek by posouzení a řízení rizik musel provádět primárně 
provozovatel podniku.

 Uveďte, na jakém základě by měla být řízena rizika u následujících látek Otázka č. 3
obsažených ve FCM:
 

Látky, které jsou:

Priorita 
1: 

Obecný 
přístup 
k řízení 

rizik

Priorita 2: 
Konkrétní 
posouzení 

rizik

Priorita 3: 
Posouzení 

daným 
odvětvím

Pro FCM 
nejsou 

relevantní

Nemám 
názor

Genotoxické látky

Látky, o nichž je 
 nebo známo se 

, že předpokládá
jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo 
toxické pro 
reprodukci 
(CMR 1A a B)

Látky, u nichž 
existuje , podezření
že jsou 
karcinogenní, 
mutagenní nebo 
toxické pro 
reprodukci (CMR 2)

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_en
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Látky, o nichž je 
 nebo známo se 

, že předpokládá
narušují činnost 
endokrinního 
systému (známé 
nebo 
předpokládané „ED
“)

Látky, u nichž 
existuje , podezření
že narušují činnost 
endokrinního 
systému 
(předpokládané „ED
“)

Perzistentní, 
bioakumulativní 
a toxické látky 
(PBT) a vysoce 
perzistentní 
a vysoce 
bioakumulativní 
látky (vPvB)

Imunotoxické látky 
(nepříznivé účinky 
na imunitní systém)

Neurotoxické látky 
(nepříznivé účinky 
na nervový systém)

Látky toxické pro 
specifický orgán 
(toxicita pro 
specifický cílový 
orgán neboli „STOT
“)

Látky senzibilizující 
kůži (po kontaktu 
s kůží mohou 

*

*

*

*

*

*
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vyvolat alergickou 
reakci)

Látky ve formě 
nanomateriálu

Další typy látek 
nebo nebezpečí 
(upřesněte níže)

 V různých fázích dodavatelského řetězce může být proveden regulační zásah, Otázka č. 4 a)
který použije různé nástroje k dosažení svého cíle. Uveďte u jednotlivých prioritních skupin, 
v jakém bodě považujete zásah za nejvhodnější:
 

Látky 
priority 1

Látky 
priority 2

Látky 
priority 3

Žádný 
názor / 
Žádná 

odpověď

Zákaz nebo omezení používání 
, a to látek pro výrobu FCM

i v případě, že nejsou v konečném 
výrobku z FCM přítomny (např. 
látku X nelze použít k výrobě FCM).

Zákaz nebo omezení látek, které 
mohou být  přítomny v konečném 

, a to i v případě, že výrobku z FCM
je lze kontrolovat nebo je jejich 
migrace bezpečná (např. látka X 
nemůže být přítomna ve FCM).

Zákaz nebo omezení látek, které 
 migrují z výrobku z FCM do 

 (např. migrace látky X není potravin
povolena nebo se použije specifický 
migrační limit).

*



15

 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s tím, že následující nástroje jsou vhodné k řízení rizik u látek obsažených ve FCMOtázka č. 4 b) :

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Žádný 
názor / 
Žádná 

odpověď

Celkový migrační limit

Kritéria čistoty látek

Zvláštní podmínky pro použití látek

Požadavky na identifikaci látek a další 
požadavky na informace

Požadavky na sledovatelnost

Požadavky na označení pro konečného 
uživatele FCM

Požadavky na testování a další metody 
měření jednotlivých látek a skupin 
podobných látek

Požadavky na testování pro všechny látky 
s migračním potenciálem (metody pro 
stanovení více analytů najednou)

Povinná registrace podniků

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Udržitelnost a budoucí vývoj

Udržitelný rozvoj je v politikách EU prioritním cílem a je zahrnut ve strategii „Od zemědělce ke 
spotřebiteli“. Následující otázky se týkají udržitelnosti materiálů určených pro styk 
s potravinami.
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 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s těmito výroky:Otázka č. 5
 

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Žádný 
názor / 
Žádná 

odpověď

Zákaz nejvíce nebezpečných látek 
v revidovaných právních předpisech je pro 
řešení udržitelnosti dostatečný, neboť 
přispěje ke stěžejnímu cíli udržitelného 

.rozvoje, jímž je „zdraví a kvalitní život“

Právní předpisy týkající se FCM by měly 
upřednostňovat a podporovat používání 
udržitelných FCM za účelem podpory 
fungování trhu EU (např. zahrnutím 
harmonizovaných bezpečnostních pravidel 
pro biologické materiály, opětovné použití 
a recyklaci).

Právní předpisy týkající se FCM by měly 
vyžadovat, aby byly uváděny informace 
související s udržitelností, např. o energii 
a dalších zdrojích využívaných na úrovni 
výroby a recyklace.

*

*

*

*

https://sdgs.un.org/goals#goals
https://sdgs.un.org/goals#goals


18

Právní předpisy týkající se FCM by měly 
obsahovat požadavky na udržitelnost 
těchto materiálů a rovněž na bezpečnost.

Udržitelné používání FCM by mělo být 
regulováno právními předpisy v oblasti 
životního prostředí (obaly a obalové odpady
, ekodesign a Iniciativa pro udržitelné 

) a výrobky rámec pro udržitelnost 
, nikoli právními potravinových systémů

předpisy týkajícími se FCM.

*

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en
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 Jaké aspekty udržitelnosti FCM by podle vás měly být posuzovány?Otázka č. 6

Pouze udržitelnost výrobku (zda pochází z udržitelných zdrojů a je vyroben udržitelným 
způsobem)
Posuzování na základě životního cyklu

Širší společenský rámec

Pouze dopad na životní prostředí

Společenské, hospodářské a environmentální dopady (tři pilíře udržitelnosti)

 Jak se podle vás bude vyvíjet trh s následujícími materiály v příštích deseti Otázka č. 7 a)
letech?
 

Výrazně 
se zvýší

Do 
určité 
míry 
se 

zvýší

Beze 
změny

Do 
určité 
míry 
se 

sníží

Výrazně 
se sníží

Nemám 
názor

Plasty nebo jiné 
polymery 
pocházející 
z nefosilních zdrojů 
(např. bioplasty)

Materiály 
pocházející 
z přírodních nebo 
rostlinných zdrojů 
kromě papíru 
a kartonu (např. 
dřevo, bambus, 
bavlna [textil])

Materiály, které jsou 
biologicky 
rozložitelné nebo 
kompostovatelné

Papír a karton 
z primárních 
materiálů

*

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm
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Papír a karton ze 
sekundárních 
(recyklovaných) 
materiálů

Plasty z primárních 
materiálů

Plasty ze 
sekundárních 
(recyklovaných) 
materiálů

Aktivní a inteligentní 
FCM

 Existují nějaké další druhy materiálů nebo jiné nové či vznikající technologie, Otázka č. 7 b)
které by podle vás měly být regulovány na úrovni EU? Svou odpověď zdůvodněte:

 Jaké jsou podle vás hlavní prvky, které podporují inovaci FCM?Otázka č. 8

Informovanost v rámci dodavatelského řetězce

 spočívají ve zlepšení kvality a dostupnosti informací o řetězci výroby FCM, Cíle D a E plánu
a to za pomoci systému, který lépe zajišťuje soulad s předpisy a jejich prosazování.

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials_en
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 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky, pokud jde o prokázání souladu s předpisy v rámci řetězce výroby Otázka č. 9
FCM:
 

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Žádný 
názor / 
Žádná 

odpověď

Stávající prohlášení o shodě (např. pro 
plastové FCM) a požadavky na informace 
předávané v rámci dodavatelského řetězce 
jsou uspokojivé.

Prohlášení o shodě by mělo být povinné 
pro všechny FCM.

Prohlášení o shodě by mělo mít stanovený 
formát s povinnými poli.

Fáze schválení konečného výrobku z FCM 
zlepší soulad s předpisy a bezpečnost 
v rámci dodavatelského řetězce. 

Fáze schválení konečného výrobku z FCM 
zlepší tržní a obchodní přínos pro podniky.

Úplné informace o složení výrobků musí 
být za všech okolností snadno dostupné 
příslušným orgánům v rámci celého 
dodavatelského řetězce.

*

*

*

*

*

*
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Dodavatelský řetězec by měl poskytovat 
výrobcům finálních FCM úplné informace 
o látkách, které mohou migrovat v 
koncentraci vyšší než 10 ppb, bez ohledu 
na to, zda jsou použity záměrně, či nikoliv.

U FCM ve formě meziproduktu lze 
informace o souladu s předpisy a údaje 
o použití uvádět na úrovni šarží.

Na jednotlivých finálních výrobcích by měly 
být uvedeny informace o souladu 
s předpisy a údaje o použití.

Povolené způsoby použití musí být jasně 
uvedeny, prohlášení o vyloučení 
odpovědnosti není povoleno.

*

*

*

*
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 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s tím, že by si jednotlivé podniky ve výrobním řetězci měly předávat následující Otázka č. 10 a) informace
, aby bylo možné rozhodnout, zda je konečný výrobek z  FCM v souladu s předpisy:
 

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Žádný 
názor / 
Žádná 

odpověď

Totožnost látek použitých k výrobě FCM

Totožnost látek použitých při zpracování 
nebo přeměně FCM

Totožnost látek, které vznikly náhodně ve 
výrobním procesu (např. rozkladné nebo 
reakční produkty)

Identifikace nebezpečných vlastností a
/nebo jiné toxikologické informace 
o zjištěných látkách

Prohlášení, že ve výrobku nejsou přítomny 
látky vzbuzující mimořádné obavy 
(genotoxické, CMR, ED)

Fyzikální a chemické vlastnosti zjištěných 
látek

Stabilita a reaktivita zjištěných látek

Očekávaná migrace

*

*

*

*

*

*

*

*
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Údaje o expozici zjištěným látkám, 
včetně z jiných zdrojů než z FCM 

Restrikce nebo omezení používání 
materiálu, pokud jde o potraviny, s nimiž 
má přijít do styku

Restrikce nebo omezení používání 
materiálu, pokud jde o dobu a teplotu 
zpracování a skladování při styku 
s potravinami

Analytické testování k prokázání úrovně 
látek v materiálu

Analytické testování k prokázání úrovně 
látek, které mohou migrovat do potravin

*

*

*

*

*
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 Jaké další informace by si měly jednotlivé podniky ve výrobním řetězci Otázka č. 10 b)
předávat? Jaké toxikologické informace by konkrétně měly být poskytovány pro látky 
z úrovně 3?
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 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky, pokud jde o   pro předávání informací v rámci dodavatelského Otázka č. 11 systém
řetězce:
 

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Žádný 
názor / 
Žádná 

odpověď

Prohlášení o shodě a dokumentace 
dokládající shodu (podpůrná 
dokumentace) by měly být obsaženy 
a předávány v rámci digitálního nebo 
elektronického systému, nikoli 
prostřednictvím papírových dokumentů.

V mém řetězci výroby FCM je již zaveden 
(nebo bude zaveden v blízké budoucnosti) 
digitální systém pro výměnu informací, 
jako například radiofrekvenční identifikace 
(RFID) nebo strojově čitelné údaje (QR), 
který lze využívat k předávání informací o 
bezpečnosti FCM.

Každý jednotlivý předmět z FCM by měl 
mít kód QR nebo jeho ekvivalent, který 
bude poskytovat informace uživatelům 

*

*

*
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FCM, včetně potravinářských podniků 
a spotřebitelů, a kontrolním orgánům za 
účelem prosazování předpisů.

Daný systém musí bránit zveřejňování 
obchodně citlivých informací 
v dodavatelském řetězci, např. 
prostřednictvím využití oznámených 
subjektů / třetích stran.

Pro výměnu informací o souladu 
s předpisy by měl být zřízen centralizovaný 
digitální systém.

Pro výměnu informací o souladu 
s předpisy by měl být zřízen 
decentralizovaný digitální systém.

*

*

*
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 Uveďte, do jaké míry souhlasíte s těmito výroky, pokud jde o úlohy a povinnosti jednotlivých aktérů:Otázka č. 12
 

Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím
Neutrální 

postoj
Nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Žádný 
názor / 
Žádná 

odpověď

Právní předpisy týkající se FCM by měly 
jasně uvádět, kterých aktérů (výrobců 
výchozích látek, zpracovatelů, výrobců 
konečných výrobků z FCM) se konkrétní 
pravidla nebo požadavky na informace 
týkají.

K ověření souladu s předpisy by měly být 
využity subjekty posuzování shody, které 
budou podnikům pomáhat zajistit 
bezpečnost. 

Subjekty posuzování shody pomohou 
podnikům, zejména malým a středním 
podnikům, v dlouhodobém horizontu snížit 
náklady na uvádění jejich výrobků na trh.

Příslušné orgány členských států by měly 
provádět pravidelné fyzické kontroly 
a kontroly dokladů týkající se FCM.

Příslušné orgány členských států je 
potřeba podpořit využitím pověřených 

*

*

*

*

*
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subjektů, jak stanoví nařízení (EU) 2017
 o úředních kontrolách./625

http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
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 Zde můžete nahrát další dokumenty (např. písemná stanoviska) na podporu Otázka č. 13
vašeho příspěvku do konzultace.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Contact

SANTE-FCM-REVISION@ec.europa.eu




