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Poročilo: 26. zasedanje Codex Alimentarius komiteja za splošna načela
Pariz, Francija: 12. do 16. april 2010

POVZETEK:
Na 26. zasedanju Codex Alimentarius komiteja za splošna načela so se obravnavali dokumenti in
vsebine, o katerih so države članice Evropske unije zastopale enotna stališča in pripombe,
dogovorjene na usklajevalnem sestanku v Bruslju (16. 3. 2010) in v Parizu na dnevnih srečanjih
delovne skupine.
Pomembni zaključki
1.
Pod vodstvom Nizozemske in Kanade se ustanovi e-delovna skupina za razvoj smernic,
ki bodo vključevale pogoje, pod katerimi bo možno standard zadržati na stopnji 8.
2.
Revidiran predlog etičnih pravil v mednarodni trgovini z živili bo posredovan v potrditev
na 33. zasedanje CAC na stopnji 8.
3.
Pregled nadzora analize tveganja v Codex komitejih se posreduje na ustrezne komiteje v
nadaljnjo obravnavo glede izvajanja načel analize tveganja.
4.
Codex sekretariat bo v kroženje ponovno poslal spremembe glede obsega pristojnosti
(''terms of reference''), z dodanim odstavkom glede ocene gospodarskega vpliva.
5.
Codex sekretariat bo v kroženje posredoval tudi Dokument za razpravo o skupnih
Codex/OIE standardih.
6.
Pod vodstvom Malezije in Brazilije se vzpostavi e-delovna skupina, katere naloga bo
razviti mehanizem za pregled učinkov Codex standardov na gospodarstvo (ocena
gospodarskega vpliva).

EU in države članice lahko izid zasedanja CCGP na splošno ocenijo pozitivno. Odločitve
komiteja so večinoma skladne z dogovorjenimi skupnimi stališči EU. Uspeh je odločitev za
posredovanje Revidiranega predloga etičnih pravil v mednarodni trgovini z živili v potrditev na
33. zasedanje CAC na stopnji 8.
Vendar pa morajo EU in države članice, upoštevajoč razpravo na temo standardov, zadržanih na
stopnji 8 (2. in 12. točka dnevnega reda), pozorno slediti vsem novim razvojnim in znanstvenim
dosežkom glede tega vprašanja, še zlasti v luči priprav na naslednje zasedanje Codex
Alimentarius komisije.

PODROBNO POROČILO:
26.zasedanja Codex komiteja za splošna načela (CCGP) se je udeležilo 209 delegatov iz 81
držav članic, 1 organizacija članica (Evropska unija) in 14 mednarodnih organizacij.
Uvodoma je EU predstavila delitev pristojnosti med Evropsko Komisijo in državami članicami,
skladno s 5. odstavkom, II. pravila Postopkov Codex Alimentarius Komisije (CAC).
Na 26. zasedanju Codex komiteja za splošna načela, ki je potekalo od 12. do 16. aprila 2010 v
Parizu, so se obravnavale vsebine in dokumenti po sledečem vrstnem redu:
1.
Potrditev dnevnega reda (CX/GP 10/26/1).
2.

Vsebine, vezane na komite (CX/GP 10/26/2).

3.

Osnutek sprememb etičnih pravil v mednarodni trgovini z živili (CL 2009/27-GP):
komentarji na stopnji 6 (CX/GP 10/26/3).

4.

Predlog sprememb Smernic za predsedujoče Codex odborom ter mednarodnim ad hoc
delovnim skupinam (CL 2009/26-GP):
komentarji (CX/GP 10/26/4 ter CX/GP 10/26/4-Add.1).

5.

Pregled nadzora analize tveganja v Codex komitejih (CL 2010/01-GP):
komentarji (CX/GP 10/26/5).
nerevidiran dokument (CX/GP 10/26/5-Add.1)

6.

Opredelitev izraza ''pristojni organ'' (''competent authority'') (CL 2009/36-GP):
komentarji (CX/GP 10/26/6).

7.
GP):

Predlog sprememb za določitev pristojnosti (''terms of reference'') komiteja (CL 2009/37-

komentarji (CX/GP 10/26/7).

8.

Dokument za razpravo o skupnih Codex/OIE standardih (CX/GP 10/26/8).

9.

Dokument za razpravo o državah gostiteljicah Codex zasedanj (CX/GP 10/26/9).

10.

Razdeljevanje dokumentov, obseg in vsebina poročil (CX/GP 10/26/10).

11.

Struktura in predstavitev Postopkovnega priročnika (Postopkovni priročnik, 19. izdaja,
CX/GP 10/26/11).

12.

Razno.

13.

Datum in kraj prihodnjega zasedanja.

14.

Potrditev poročila.
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1. Potrditev dnevnega reda
CCGP se je strinjal s predlaganim dnevnim redom in izpostavil dejstvo, da dokumenta CX/GP
10/26/5-Add.1 ter 10/26/11 nista bila pripravljena.
Podana je bila prošnja za upoštevanje določb Postopkovnega priročnika glede pošiljanja
delovnih gradiv vsaj dva meseca pred zasedanjem.
Dnevni red je bil potrjen z manjšimi dopolnitvami in spremembami.

2. Vsebine, vezane na komite
Na pobudo latinsko ameriških držav je bil sprejet sklep o ustanovitvi e-delovne skupine za razvoj
smernic, ki bodo vključevale pogoje, pod katerimi bo možno standard zadržati na stopnji 8 in to
predvsem v primeru, ko za sprejem ni na voljo dovolj znanstvenih dokazov. Vsebina je v
nadaljevanju obravnavana tudi v 12. točki dnevnega reda. Za EU je to vprašanje zelo pomembno,
saj sta med standardi, zadržanimi na stopnji 8, tudi raktopamin in goveji somatotropin (BST).
CCGP je potrdil dva dokumenta:
- Predlog osnutka načel analize tveganja in postopkov, ki jih uporablja Codex komite za
higieno živil;
- Predlog sprememb postopkovnega priročnika, poglavje o aditivih za živila.

3. Osnutek sprememb etičnih pravil v mednarodni trgovini z živili
Osnutek sprememb etičnih pravil v mednarodni trgovini z živili bo posredovan v potrditev na 33.
zasedanje CAC na stopnji 8.

4. Predlog sprememb Smernic za predsedujoče Codex odborom ter mednarodnim ad hoc
delovnim skupinam
Po konstruktivni razpravi je CCGP, na predlog malezijske delegacije, sprejel predlog sprememb
smernic Codex komitejev in ad hoc mednarodnih delovnih skupin. Zagotovljeno je bilo, da
sprememba ne bo dopuščala dodatnih subjektivnih interpretacij.

5. Pregled nadzora analize tveganja v Codex komitejih
CCGP je podprl predlog, da se posreduje gradivo »Pregled nadzora analize tveganja v Codex
komitejih«, ki ga je pripravil Codex sekretariat in je bil predstavljen v CL 2010/1-GP, na
ustrezne komiteje v nadaljnjo obravnavo glede izvajanja načel analize tveganja.
CCGP ni uspel doseči dogovora glede spremembe definicije "hazard" v okviru Postopkovnega
priročnika, zato je bil sprejet sklep, da se vprašanje posreduje v obravnavo na pristojne komiteje.
Razprava bo potekala na naslednjem zasedanju.
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6. Opredelitev izraza ''pristojni organ'' (''competent authority'')
CCGP se je strinjal, da ni potrebe po splošni opredelitev izraza "pristojni organ", kar je skladno z
dogovorjenim stališčem EU.

7. Predlog sprememb za določitev pristojnosti (''terms of reference'') komiteja
Po dolgotrajni razpravi je CCGP priznal, da je v tej fazi zelo težko doseči določene
zaključke/spremembe glede pristojnosti. Sporna je vključitev ocene gospodarskega vpliva v
''terms of reference'', kar podpirajo predvsem države v razvoju. Sprejet je bil predlog, da se
predlog sprememb glede ''terms of reference'' ponovno posreduje v kroženje, in sicer z dodanim
odstavkom glede ocene gospodarskega vpliva (v oglatem oklepaju). Razprava se bo nadaljevala
na prihodnjem zasedanju CCGP.
Podan je bil tudi predlog, da se v okviru 12. točke preuči možnosti za novo delo glede ocene
gospodarskega vpliva.

8. Dokument za razpravo o skupnih Codex/OIE standardih
Gradivo za to točko dnevnega reda je bilo posredovano z zamudo, zato je bil sprejet predlog, da
se pošlje okrožnica (CL), na podlagi katere bodo člani podali svoje pripombe in predloge.
Poglobljena razprava bo potekala na naslednjem zasedanju komiteja.

9. Dokument za razpravo o državah gostiteljicah Codex zasedanj
Glede na razpravo, ki je potekala v okviru komiteja, so bile spremenjene/dopolnjene smernice za
države, ki gostijo zasedanja Codex komitejev in ad hoc medvladnih delovnih skupin.
Dogovorjeno je bilo, da se mora za pripravo zasedanj zagotoviti strožji načrt in v okviru Codex
spletne strani pripraviti tudi posebno spletno stran, ki bo ustrezen vir informacij.

10. Razdeljevanje dokumentov, obseg in vsebina poročil
Dogovorjeno je bilo, da bo dokument za razpravo, ki ga pripravi Čile, poslan na CCLAC in
posredovan kot informacija drugim koordinacijskim komitejem. Poglobljena razprava na to temo
bo potekala na prihodnjem zasedanju CCGP.

11. Struktura in predstavitev Postopkovnega priročnika (Postopkovni priročnik, 19. izdaja,
CX/GP 10/26/11)
CCGP se je seznanil s preoblikovanjem Postopkovnega priročnika in odločitvijo o odložitvi
oblikovanja kazala do konsolidacije poglavja o analizi tveganja.

12. Razno in prihodnje delo
Po razpravi v okviru 2. točke dnevnega reda je CCGP podrobneje preučil vprašanje in razloge za
zadržanje standardov na stopnji 8, zlasti za daljša obdobja. Sprejet je bil sklep o oblikovanju in
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pripravi formalnih pogojev za delovanje e-delovne skupine pod vodstvom Nizozemske in
Kanade, ki bo preučila to vprašanje. Na predlog delegacije ZDA je bil sprejet sklep CCGP, da
delo e-delovne skupine ne bo vplivalo na že obstoječe aktivnosti in rezultate.
Po razpravi v okviru 7. točke dnevnega reda je bil sprejet sklep o vzpostavitvi e-delovne skupine
vodstvom Malezije in Brazilije, katere naloga bo razviti mehanizem za pregled učinkov Codex
standardov za gospodarstvo (ocena gospodarskega vpliva).

13. Datum in kraj prihodnjega zasedanja
27. zasedanje CCGP bo predvidoma leta 2012 na Maliju, razen če CAC ne odloči drugače.

14. Potrditev poročila
Poročilo 27. zasedanja CCGP je bilo potrjeno in je dostopno na spletni strani
http://www.codexalimentarius.net.
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