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POVZETEK
Na 36. zasedanju Codex Alimentarius Komisije (CAC) so se obravnavali dokumenti in
vsebine, o katerih so države članice Evropske unije zastopale enotna stališča in
pripombe, dogovorjene na usklajevalnih sestankih v Bruslju (7. in 20. junij 2013) in v
Rimu na dnevnih srečanjih delovne skupine Codex Alimentarius.
V splošnem je Evropska unija zadovoljna z rezultati 36. zasedanja Codex Alimentarius
komisije, ki se ga je udeležilo 26 EU članic. Z manjšimi spremembami je bil sprejet
Codex strateški načrt za obdobje 2014-2019. Organiziran je bil sestanek na temo
standardov, zadržanih na stopnji 8, ki sta mu predsedovali EU in ZDA, kjer je bila
ponovno izpostavljena potreba po doseganju soglasja pri potrjevanju Codex standardov
in to že na tehničnih komitejih in ne na zasedanjih CAC.
Na zasedanju nista bila obravnavana standarda za somatotropin (BST) in zilpaterol. EU
nasprotuje njuni uporabi in ne želi, da se razprava zaključi kot leta 2012 s potrditvijo
MRL za raktopamin.
Na zasedanju je bil ustanovljen nov komite – Codex komite za začimbe in kuhinjska
zelišča, država gostiteljica je Indija.

POROČILO
36. zasedanju Codex Alimentarius komisije je predsedoval Sanjay Dave (Indija) ob
pomoči podpredsednikov (dr. Samuel Godefroy, Kanada; Awilo Ochieng Pernet, Švica;
prof. Samuel Sefa-Dedeh, Gana). Zasedanja se je udeležilo 128 držav članic, 1 članska
organizacija (EU Komisija), 41 mednarodnih organizacij. EU je zastopalo 26 držav
članic in Evropska komisija, ki je uvodoma predstavila delitev pristojnosti pri
glasovanju, skladno s 5. odstavkom, II. pravila Postopkov Codex Alimentarius komisije
(CAC).

Na 36. zasedanju Codex Alimentarius komisije, ki je potekalo od 1. do 5. julija 2013 v
Rimu, so se obravnavale vsebine in dokumenti po sledečem vrstnem redu:
1.
2.

Potrditev dnevnega reda (CX/CAC 13/36/1).
Poročilo predsednika o 68. zasedanju Izvršnega komiteja (REP13/EXEC).

3.

Poročila FAO/WHO regionalnih koordinacijskih komitejev in imenovanje
regionalnih koordinatorjev.

4.

Predlog dopolnil za Postopkovni priročnik (CX/CAC 13/36/2):
komentarji (CX/CAC 13/36/2 Add.1).

5.

Osnutki Codex standardov in sorodnih tekstov na stopnji 8 (vključno s standardi
na stopnji 5 in s predlogom za izpustitev 6. in 7. stopnje ter s predlogi, ki so na
stopnji 5 in v pospešenem postopku sprejemanja (CX/CAC 13/36/3 + Add.1):
komentarji (CX/CAC 13/36/4).

6.

Predlogi osnutkov Codex standardov in sorodnih tekstov na stopnji 5 (CX/CAC
13/36/5):
komentarji (CX/CAC 13/36/6).

7.

Razveljavitev obstoječih standardov in sorodnih tekstov (CX/CAC 13/36/7).

8.

Dopolnila k obstoječim standardom in sorodnim tekstom (CX/CAC 13/36/8).

9.

Predlogi za izdelavo novih standardov in sorodnih tekstov ter predlogi za
prekinitev dela (CX/CAC 13/36/9 + Add. 1 + Add. 2).

10.

Vsebine, vezane na poročila Codex komitejev in projektnih skupin (CX/CAC
13/36/10 + Add. 1 + Add. 2 + Add. 3 + Add. 4).

11.

Strategija delovanja Codex Alimentarius komisije:
splošni pregled stanja implementacije (CX/CAC 13/36/11);
Codex strateški načrt za obdobje 2014 - 2019 (CX/CAC 10/33/12, Part 1
+ Part 2);
komentarji (CX/CAC 13/36/12 Add. 1).

12.

Vsebine, vezane na proračun in finance (CX/CAC 13/36/13 + Add. 1).

13.

Vsebine, vezane na FAO in WHO:
FAO/WHO Trust Fund za intenzivnejše sodelovanje na področju Codex
Alimentarius (CX/CAC 13/36/14 + Add. 1);
druge vsebine, vezane na FAO in WHO (CX/CAC 13/36/15).

14.

Povezave med Codex Alimentarius komisijo in drugimi mednarodnimi
organizacijami (CX/CAC 13/36/16).

15.

Izvolitev (reelekcija) predsednika in podpredsednikov CAC ter imenovanje
koordinatorjev (CX/CAC 13/36/17).
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16.

Imenovanje držav gostiteljic, ki predsedujejo posameznim Codex Alimentarius
komitejem in razpored zasedanj za obdobje 2014-2015 (CX/CAC 13/36/18).

17.
18.

Razno.
Potrditev poročila.

1. Potrditev dnevnega reda
Predlog dnevnega red je bil potrjen.

2. Poročilo predsednika o 68. zasedanju Izvršnega komiteja (CCEXEC)
Predsednik CAC je predstavil zaključke 68. zasedanja CCEXEC, priporočila so bila
vsebinsko obravnavana pri posameznih točkah dnevnega reda. CCEXEC je pozval
države članice k večji učinkovitosti pri Codex delu in poudaril, da mora Strateški načrt
za obdobje 2014-2019 uravnotežiti želje in zahteve vseh regij, FAO in WHO.

3. Poročila FAO/WHO regionalnih koordinacijskih komitejev in imenovanje
regionalnih koordinatorjev
Poročila zasedanj so predstavili koordinatorji za CCAFRICA, CCASIA, CCLAC,
CCNEA, CCNASWP in CCEURO. Za CCEURO je poročala Poljska, ki je zadnje
zasedanje organizirala v Gruziji v času od 25. do 28. 9. 2012. Slovenija se zasedanja ni
udeležila.
Za novega koordinatorja CCEURO je bila imenovana Nizozemska.

4. Predlog dopolnil za Postopkovni priročnik
Komisija je potrdila dopolnila za Postopkovni priročnik s področij CCMAS, CCPR in
CCFFP, s katerimi je soglašala tudi EU.

5. Osnutki Codex standardov in sorodnih tekstov na stopnji 8 (vključno s
standardi na stopnji 5 in s predlogom za izpustitev 6. in 7. stopnje ter s predlogi, ki
so na stopnji 5 in v pospešenem postopku sprejemanja)
5.1 Standardi in sorodni teksti, potrjeni na stopnji 8:
- CCFFV: standard za avokado;
- CCFFV: standard za granatna jabolka;
- CCFFP: standard za dimljene ribe = pridržek EU in Norveške zaradi barvila INS
110 (sončno rumeno, E 110);
- CCFFP: standard za morsko uho (abalone);
- CCNFSDU: revidirane smernice za sestavljeno dopolnilno hrano za starejše
dojenčke in malčke;
- CCNFSDU: referenčne vrednosti za hranila (NRV);
- TFAF: smernice za uporabo ocene tveganja za krmo;
- CCFICS: načela in smernice za nacionalni sistem za nadzor živil;
- CCMAS: načela uporabe vzorčenja in testiranja v mednarodni trgovini z živili;
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-

-

CCFA: določbe za aditive za živila – Splošni standard za aditive za živila
(GSFA)(CODEX STAN 192-1995): pridržek EU in Norveške za aditive, ki
vsebujejo aluminij;
CCPR: mejne vrednosti ostankov (MRL) za pesticide (pridržek EU in Norveške
za diflubenzuron in heksitiazoks (jagode));
CCFL: dopolnila k smernicam za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev
(CACF/GL-1997) – brez dodanih natrijevih soli;
CCNEA: regionalni kodeks ravnanja (kodeks o postopkih) za ulično prodajo
živil.

Revidirane smernice za sestavljeno dopolnilno hrano za starejše dojenčke in malčke so
bile sprejete z dopolnitvami. Številne države v razvoju so izrazile skrb zaradi uporabe
genske tehnike in ionizirajočega sevanja (npr. pri razmaščeni moki iz bombažnega
semena). Predsedujoča CCNFSDU je poudarila, da so smernice osnova, države jih
prilagajajo obstoječim razmeram. Prav tako GSO niso v pristojnosti Codex komiteja,
odločitev za ali proti uporabi je v pristojnosti držav članic.
WHO je pojasnil, da za živila veljajo vsi Codex standardi + nacionalna zakonodaja. Pri
gensko spremenjenih živilih moramo upoštevati nacionalno zakonodajo.
Predsednik CAC je poudaril, da so to smernice, pri katerih je treba upoštevati tudi vse
druge Codex dokumente. CAC potrdi Codex dokument (smernice, standarde), države
članice pa imajo na nacionalnem nivoju možnost dodatnih predpisov.
Države v razvoju so izpostavile težave z nadzorom. Lahko sicer prepovejo uporabo
gensko spremenjenih sestavin na nacionalni ravni, a nimajo možnosti nadzora. Odvisne
so od mednarodnih standardov.
Vsebina smernic je bila dopolnjena z navedbo, da morajo biti upoštevane nacionalne
zahteve: nacionalni organi lahko predpišejo dodatne zahteve za varnost hrane, vključno
s prepovedjo uporabe določenih sestavin.

5.2 Standardi in sorodni teksti, potrjeni na stopnji 5/8:
- CCFFV: osnutek standarda za granatna jabolka: določba za velikost;
- CCEURO: sprememba regionalnega standarda za gobe lisičke;
- CCFFV: priloga k standardu za hitro zamrznjene ribje palčke;
- CCPFV: standard za namizne oljke (revizija CODEX STAN 66-1981);
- CCASIA: regionalni standard za tempe;
- CCFH: načela in smernice za določitev in uporabo mikrobioloških meril;
- CCFH; priloga (jagodičevje) h kodeksu higienske prakse za sveže sadje in
zelenjavo;
- CCNFSDU: splošna načela za določitev NRV-NCD za splošno populacijo;
- CCNFSDU: revidirane NRV za namene označevanja v Codex smernicah za
označevanje hranilne vrednosti;
- CCNEA: regionalni standard za datljevo pasto;
- TFAF: smernice za prednostno obravnavo tveganj v krmi: sprejeto brez Priloge
II;
- CCFICS: načela in smernice za nacionalni sistem za nadzor živil;
- CCFO: dopolnilo (parametri za riževe otrobe) k standardu za poimenovanje
rastlinskih olj;
- CCFA: določbe za aditive za živila – Splošni standard za aditive za živila
(GSFA) (CODEX STAN 192-1995): pridržek EU in Norveške za aditive, ki
vsebujejo aluminij;
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-

-

CCFA: dopolnila k mednarodnemu sistemu številčenja (INS) za aditive za živila
(CAC/GL 36-1989);
CCFA: specifikacije za pristnost in čistost aditivov za živila, vezanih na
zaključke 76. zasedanja JECFA: pridržek EU za specifikacije za aditive, ki
morajo biti vezane na snovi in ne na pripravke;
CCCF: priročnik (kodeks prakse) za zmanjšanje vsebnosti ohratoksina A v
kakavu;
CCCF: priročnik (kodeks prakse) za zmanjšanje cianovodikove kisline v kasavi
in proizvodih iz nje;
CCPR: mejne vrednosti ostankov pesticidov: pridržek EU in Norveške;
CCFL: dopolnila k smernicam za pridelavo, predelavo, označevanje in trženje
ekološke hrane, vezana na uporabo etilena kot inhibitorja kaljenja za čebulo in
krompir.

Priloga (jagodičevje) h kodeksu higienske prakse za sveže sadje in zelenjavo ter
revidirane NRV za namene označevanja v Codex smernicah za označevanje hranilne
vrednosti so bile sprejete z določenimi spremembami. V prilogi h kodeksu higienske
prakse za sveže sadje in zelenjavo so našteta imena vrst jagodičja nadomestili z bolj
splošno navedbo Fragaria L. Komisija je potrdila spremembo, vezano na pretvorbeni
faktor za niacin in folat, predlagano s strani ZDA, s katero je soglašala tudi EU. EU je
podala pridržek na določbe za aditive za živila in sicer za vse aditive, ki vsebujejo
aluminij ter za specifikacije za pristnost in čistost aditivov za živila, ki morajo biti
vezane na snovi in ne na pripravke.
Smernice za prednostno obravnavo tveganj v krmi so bile sprejete brez Priloge II
(primeri tveganj, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi). CCLAC je izpostavil nepopolno
vsebino priloge, ki lahko predstavlja neupravičeno trgovinsko oviro. Vsebina priloge bo
objavljena na spletni strani FAO, povezava bo ustrezno označena v smernicah.

5.3 Drugi potrjeni standardi in sorodni teksti:
- CCFFP: dopolnila k standardu za žive in surove školjke + priročniku (kodeksu
ravnanja) za ribe in ribiške proizvode;
- CCPFV: dopolnilo k smernicam za polnilni medij za konzervirano sadje
(CAC/GL 51-2003);
- CCPFV: dopolnilo k standardu za konzervirani jabolčni sok (analitska metoda);
- CCASIA: dopolnila k določbam za aditive v regionalnih standardih za
fermentirano sojino pasto (CODEX STAN 298-2009) + za čili omako (CODEX
STAN 306R-2011);
- CCFICS: dopolnila k smernicam za izmenjavo informacij v prehranskih kriznih
razmerah (CAC/GL 19-1995);
- CCMAS: analitske metode v Codex standardih na različnih stopnjah;
- CCFO: dopolnila k standardom za jedilne masti in olja, ki niso vključeni v
posamezne standarde (CODEX STAN 19-1981): masti živalskega izvora
(CODEX STAN 211-1999), oljčno olje in olje iz oljčnih tropin (CODEX STAN
33-1981) ter olja rastlinskega izvora (CODEX STAN 210-1999);
- CCFO: dopolnila k seznamu dovoljenega predhodnega tovora v priročniku
(kodeksu ravnanja) za prevoz neembaliranih jedilnih masti in olj (CAC/RCP 361987);
- CCCF: dopolnila k standardu za jedilno kasava moko, gari in sladko kasavo;
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-

CCPR: dopolnila k mejnim vrednostim ostankov za pesticide za sadje zaradi
spremembe klasifikacije;
- CCFL: redakcijska dopolnila k smernicam za uporabo zdravstvenih trditev
(CAC/GL 23-1997): poglavje 6.3 – primerjalne trditve;
- CCFL: dopolnila k smernicam za označevanje hranilne vrednosti (CAC/GL 231997): definicija in zamenjava priloge za NRV za splošno populacijo.
5.4 Standardi in sorodni teksti, zadržani na stopnji 8:
- CCRVDF: MRL za goveji somatotropin (BST).
CAC je umaknil razpravo o BSTju in potrdil ponovno oceno tveganja s strani JECFA,
ki bo obravnavana na 22. zasedanju CCRVDF in predložena v ponovno potrditev na 38.
zasedanju CAC (2015).

6. Predlogi osnutkov Codex standardov in sorodnih tekstov na stopnji 5
Standardi, potrjeni na stopnji 5:
- CCFFV: standard za zlato pasijonko;
- CCFFP: merila učinkovitosti za referenčne in potrditvene metode za morske
biotoksine v standardu za žive in surove školjke (CODEX STAN 292-2008);
- CCPFV: standard za konzervirano sadje in predlog priloge za mango;
- CCPFV: standard za določene vrste hitro zamrznjene zelenjave;
- CCASIA: standard za nefermentirane izdelke iz sojinega zrnja;
- CCS: standard za necentrifugirani dehidrirani sok iz sladkornega trsa;
- CCCF: mejne vrednosti za deoksinivalenol (DON) v nepredelanem žitnem zrnju
(koruza, pšenica, ječmen) ter v moki, zdrobu in kosmičih: EU pridržek glede
vzorčenja;
- CCPR: revizija Codex klasifikacije za živila in živalsko krmo – zelenjava;
- CCF: mejne vrednosti za svinec v sadnih sokovih in nektarjih, pripravljenih za
pitje, v konzerviranem sadju in v konzervirani zelenjavi;
- CCF: mejne vrednosti za deoksinivalenol (DON) v žitnih kašicah za dojenčke in
malčke.
Za mejne vrednosti za svinec v sadnih sokovih in nektarjih, pripravljenih za pitje, v
konzerviranem sadju in v konzervirani zelenjavi, CAC ni dosegel soglasja, zato je
standard potrdil na stopnji 5 (in ne 5/8): JECFA bo dopolnila podatke, potrditev
standarda je predvidena za 38. zasedanje CAC leta 2015. Tudi mejne vrednosti za
deoksinivalenol (DON) v žitnih kašicah za dojenčke in malčke so bile potrjene na
stopnji 5 (in ne 5/8), saj so po mnenju Egipta previsoke, Norveška pa je izrazila
zaskrbljenost zaradi termina »as consumed«. Za mejne vrednosti za deoksinivalenol
(DON) v nepredelanem žitnem zrnju (koruza, pšenica, ječmen) ter v moki, zdrobu in
kosmičih je EU podala pridržek glede vzorčenja in Norveška glede varnosti.
CCASIA bo morala prilagoditi standard za nefermentirane izdelke iz sojinega zrnja
zahtevam označevanja in spremeniti neustrezen termin »sojino mleko«.

7. Razveljavitev obstoječih standardov in sorodnih tekstov
Komisija je odobrila razveljavitev predlaganih standardov, kar je skladno s stališči EU.
Seznam razveljavljenih standardov:
- CCFA: določbe za aditive za živila v standardih za osnovne komercialne
proizvode;
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-

CCFA: specifikacije za mineralna olja srednje in nizke viskoznosti (IBS 905e, f
in g);
CCPR: mejne vrednosti ostankov za kombinacije pesticid/ proizvod.

8. Dopolnila k obstoječim standardom in sorodnim tekstom
Vsebina je vezana na delo Codex sekretariata, ki poskuša zagotoviti usklajenost Codex
tekstov.
Sprejeta so bila naslednja dopolnila Codex tekstov:
- CCMAS: posodobitev referenc v Codex dokumentih;
- posodobitev kodeksa higienske prakse za meso (CAC/RP 58-2005).

9. Predlogi za izdelavo novih standardov in sorodnih tekstov ter predlogi za
prekinitev dela
9.1 Predlogi za izdelavo novih standardov in sorodnih tekstov, ki jih je potrdil
CAC:
- CCNASWP: regionalni standard za fermentirani noni sok;
- CCFFV: standard za okro;
- CCFFP: priročnik (kodeks ravnanj) za predelavo ribje omake;
- CCPFV: standard za ginseng proizvode (sprememba iz regionalnega v
mednarodni standard);
- CCASIA: priročnik (kodeks ravnanj) za ulično prodajo živil;
- CCFA: kodeks higienske prakse za živila z nizko vsebnostjo vlage;
- CCNFSDU: pregled Codex standardov za mlečne formule;
- CCFA: revizija smernic za enostavno oceno vnosa aditivov (CAC/GL 3-1989);
- CCPR: smernice za merila učinkovitosti specifičnih analitskih metod za
določitev ostankov pesticidov;
- CCPR: prednostni seznam za določitev mejnih vrednosti ostankov za pesticide;
- CCFL: pregled splošnega standarda za označevanje predpakiranih živil, vezan
na označevanje datuma;
- CCLAC: regionalni standard za yacon;
- CCNEA: regionalni standard za labneh;
- CCNEA: regionalni standard za mešani zattar.
Razprava je potekala tudi o predlogu CCFFV za standard za krompir. Številne države so
izrazile potrebo po standardu za krompir, ki je osnovno živilo. EU je nasprotovala
predlogu, saj je bil posredovan prepozno in premalo utemeljen. Tudi mednarodno
trgovanje s krompirjem je omejeno. CAC je zaključil, da mora CCFFV pripraviti
ustrezen predlog za obravnavo na CAC.
Egipt (CCNEA) je predlagal standard za halal hrano, ki ga mora posodobiti in uskladiti
z zahtevami CCFL in CCFICS. Glede na priporočilo CCEXEC naj bi bil to mednarodni
in ne regionalni standard.
9.2 Predloga za prekinitev dela, ki ju je potrdil CAC:
- CCCF: revizija priporočenih ravni za radionuklide v splošnem standardu za
onesnaževala in toksine v živilih in krmi, vključno s smernicami za
implementacijo priporočenih ravni;
- CCCF: mejne vrednosti cianovodikove kisline v kasavi in proizvodih iz nje.
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10. Vsebine, vezane na poročila Codex komitejev in projektnih skupin
- CCFO: smernice za skladiščenje in transport neembaliranih jedilnih masti in olj:
predlog osnutka dovoljenih predhodnih tovorov;
- CCFICS: smernice za izmenjavo informacij med državami pri zavrnitvi uvoza
živil;
- CCFA: uskladitev določb za aditive za živila v standardih za osnovne
komercialne proizvode z GSFA.
CAC je podelil mandat CCFO za redno posodabljanje seznama predhodnega tovora,
odobril vključitev krme v CCFICS smernice za izmenjavo informacij pri zavrnjenem
uvozi ter uskladitev določb za aditive v različnih Codex dokumentih.
Obsežna razprava je potekala na temo nadaljnjih aktivnosti za novo delo za topljene sire
in ustanovitve novega Codex komiteja za začimbe in kuhinjska zelišča.
Številne države so zahtevale Codex standard za topljene sire, medtem ko so temu
nasprotovale EU, CCEURO, ZDA, …, saj CAC po več kot desetih letih ni uspel potrditi
standarda. CAC se je odločil za študijo izvedljivosti, zato je oblikoval elektronsko
delovno skupino, ki ji predsedujeta Nova Zelandija in Urugvaj. Če se bo izkazalo, da
obstaja možnost priprave standarda za topljene sire, bo Nova Zelandija za prihodnje
zasedanje CAC pripravila predlog za novo delo.
EU je nasprotovala nadaljnjim aktivnostim na področju topljenih sirov, saj bi omejene
človeške in finančne vire bolje izkoristili na drugih področjih. Nova Zelandija je
pojasnila, da gre za vprašanje potrošnikov. Preden CAC sprejme odločitev, je treba
raziskati, ali predstavlja mednarodni standard realno možnost.
Na predlog Indije je bil ustanovljen nov Codex komite za začimbe in kuhinjska zelišča.
Prvo zasedanje komiteja je predvideno v letu 2014 v Indiji.

11. Strategija delovanja Codex Alimentarius komisije
CAC je potrdil Strateški načrt za obdobje 2014-2019 brez bistvenih sprememb in ni
upošteval zahteve CCLAC, ki bi omejil zaskrbljenost potrošnikov le na področje zaščite
zdravja in ne tudi drugih legitimnih dejavnikov ter črtal termin »interpretacija«, saj ne
želi možnosti različnih tolmačenj pri Codex mandatu. Po dolgotrajnem usklajevanju so
na 68. zasedanju CCEXEX sprejeli sklep, da dogovorjene vsebine Codex strateškega
načrta na zasedanju CAC ne bo mogoče bistveno spreminjati. To je dinamičen
dokument, ki ga bo treba ustrezno implementirati.

12. Vsebine, vezane na proračun in finance
Komisija se je seznanila z informacijami sekretariata in izrazila zahvalo FAO in WHO
za njuno podporo CA programu in zagotavljanje znanstvenih nasvetov. Predstavnik
WHO je poudaril, da je sedaj njihov finančni prispevek povečan s 14,7 % na 20 %, kar
nameravajo ohraniti tudi v obdobju 2014-2015. Zaradi izjemno težke situacije pa bodo
prisiljeni zmanjšati število izobraževanj in usposabljanj za države v razvoju, kjer so
vezani izključno na donorska sredstva.
CAC je podelil mandat za nadaljnjo razpravo o zagotavljanju sredstev za znanstvene
nasvete, ki se bo nadaljevala preko elektronske delovne skupine (za članice CCEXEC),
podpredsedniku CAC, prof. Sefa-Dedehu.
Pravna služba FAO je poudarila, da sta za finance pristojna FAO in WHO. ZDA so za
zagotavljanje znanstvenih nasvetov naklonjene zasebnim virom, Kanada bi iskala še
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druge možnosti (partnerstvo z nevladnimi in zasebnimi viri), EU je izpostavila potrebo
po neodvisnem in preglednem načinu financiranja.

13. Vsebine, vezane na FAO in WHO
13.1 Codex Trust Fund
Razprava je potekala na temo Codex Trust Fund, skrbniškega sklada, ki omogoča
sodelovanje držav v razvoju na zasedanjih Codex Alimentarius, vendar bo treba v
prihodnje okrepiti udeležbo in aktivno sodelovanje vseh držav, vključno z znanstvenimi
in strokovnimi prispevki.
EU prispeva 70 % finančnih sredstev v skrbniški sklad, aktivna pa je (EU komisija) tudi
na področju izobraževanja.
Izpostavljeno je bilo neusklajeno delo na področju varnosti hrane in prehrane med FAO
in WHO.
13.2 Zagotavljanje znanstvenih nasvetov
Vir znanstvenih nasvetov za CA so JEMRA, JECFA in JMPR, sicer so odvisni od
znanstvenikov po svetu.

14. Povezave med Codex Alimentarius komisijo in drugimi mednarodnimi
organizacijami
Predstavile so se OIE, WTO, IAEA, OECD, OIV, ISO.
Organizacija za zdravje živali (OIE)
Poudarjena je bila potreba po tesnejšem sodelovanju s CAC, da se izognemo podvajanju
dela na področju priprave standardov za varnost hrane. S tem namenom je bila na 27.
zasedanju CCGP ustanovljena elektronska delovna skupina CA/OIE.
Svetovna trgovinska organizacija (WTO)
Zasedanje SPS komiteja je bilo posvečeno 50. obletnici CAC. Sicer so na dnevnem redu
še vedno privatni standardi. Skrbijo jih vse pogostejše zahteve za označevanje
»nezdrave« hrane. V razpravi, ki je potekala na temo standardov, zadržanih na stopnji 8,
je predstavnica WTO opozorila tudi na pravico držav do višjih standardov, če so le-ti
upravičeni, ne smejo pa biti protekcionistični. Temeljiti morajo na oceni tveganja in ne
na interesih države.
CAC je zaključil, da bi morali imeti vsi, ki pripravljajo privatne standarde, status
opazovalca na Codex zasedanjih.

15. Izvolitev predsednika in podpredsednikov Komisije ter imenovanje
koordinatorjev
Komisija je ponovno potrdila vodstvo CAC: predsednik ostaja g. Sanjay Dave (Indija),
podpredsedniki so dr. Samuel Godefroy (Kanada), ga. Awilo Ochieng Pernet (Švica) in
prof. Samuel Sefa-Dedeh (Gana). Mandat se jim izteče s koncem 37. zasedanja CAC
(2014).
Pri volitvah je bilo ponovno postavljeno vprašanje legitimnosti zaradi S Amerike, ki
ima le dve članici – ZDA in Kanado, v CCEXEC pa dva predstavnika - enega,
imenovanega na geografski osnovi, in pa podpredsednika CAC, kar ni skladno z
določbami Postopkovnega priročnika. Vprašanje je, ali so predsednik in podpredsedniki
CAC v svoji vlogi tudi predstavniki države.
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Pravna služba FAO je o tem že razpravljala (2004, 2009) in pripravila priporočilo, ki pa
ni obvezujoče (predsednik in podpredsedniki niso predstavniki države). Predlagala je,
da potrdimo kandidaturo Kanade, vprašanje glede vloge predsednika in
podpredsednikov pa se naslovi na CCGP. Dokument bo pripravila pravna služba FAO
in WHO.
Države članice Izvršnega komiteja, imenovane na geografski osnovi, so:
- Afrika: Kenija;
- Azija: Kitajska;
- Evropa: Francija;
- Latinska Amerika in Karibi: Jamajka;
- Bližnji Vzhod: Tunizija;
- S Amerika: Kanada;
- JV Pacifik: Nova Zelandija.
Koordinatorji, imenovani skladno s členom IV.2 Postopkovnega priročnika za obdobje
dveh let, so:
- FAO/WHO koordinacijski komite za Evropo: Nizozemska;
- FAO/WHO koordinacijski komite za Afriko: Kamerun;
- FAO/WHO koordinacijski komite za Latinsko Ameriko in Karibe: Kostarika;
- FAO/WHO koordinacijski komite za Azijo: Japonska;
- FAO/WHO koordinacijski komite za S Ameriko in JZ Pacifik: Papua Nova
Gvineja;
- FAO/WHO koordinacijski komite za Bližnji Vzhod: Libanon.

16. Imenovanje držav gostiteljic, ki predsedujejo posameznim Codex Alimentarius
komitejem in razpored zasedanj za obdobje 2014-2015
Aktivni Codex komiteji (CC) in projektne skupine so:
- CC za masti in olja: Malezija;
- CC za sladkor: Kolumbija;
- CC za aditive za živila: Kitajska;
- CC za higieno živil: ZDA;
- CC za predelano sadje in zelenjavo: ZDA;
- CC za označevanje živil: Kanada;
- CC za analitske metode in vzorčenje: Madžarska;
- CC za splošna načela: Francija;
- CC za ostanke pesticidov: Kitajska;
- CC za prehrano in živila za posebne prehranske namene: Nemčija;
- CC za ribe in ribje proizvode: Norveška;
- CC za ostanke veterinarskih zdravil v živilih: ZDA;
- CC za sveže sadje in zelenjavo: Mehika;
- CC za nadzor živil pri uvozu/izvozu in certificiranje: Avstralija;
- CC za onesnaževala v živilih: Nizozemska;
- CC za začimbe in kuhinjska zelišča (Indija)

17. Razno
Pod točko razno je Nigerija opozorila, da se ni mogla udeležiti 34. zasedanja CAC v
Budimpešti, ker niso pravočasno prejeli vizuma.
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18. Potrditev poročila
Poročilo 36. zasedanja CAC je bilo potrjeno in je dostopno na spletni strani
http://www.codexalimentarius.org/ Prihodnje, 37. zasedanje CAC, bo v Ženevi, Švica,
od 14. do 18. julija 2014.
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