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Sféra působnosti „Výboru fytosanitárního a životního prostředí“



Činnost Výboru:
(1) Sběr informací, analýza a predikce problémů v oblasti 

bezpečnosti potravin, které mají návaznost na:
(a)  problémy v primární zemědělské výrobě, 
importu a exportu zemědělských surovin/produktů a 
fyto-karanténní oblasti,
(b) problémy bezpečnosti potravin vznikající jako 
důsledek narušeného životního prostředí.

(3)  Plnění úkolů KS ( Koordinační skupiny při 
Mze ČR)

(4)  Spolupráce s EFSA (Scientific opinons)



EFSA
European Food Safety Agency

• Cílem EFSA je poskytování nejlepších 
vědeckých názorů v reálném čase. Tato 
vědecká práce je v EFSA řízena dvěma 
ředitelstvími: 

• Řízení rizika, podporuje práci vědeckých panelů, a 
• Vědecká spolupráce a asistence, která řídí mezi 
členskými státy projekty na poli vědecké spolupráce, 
sbírá data, objevující se rizika a udržuje metodolologii. 



EFSA

• VĚDECKÉ PANELY

Panely EFSA pokrývají oblasti, ve kterých 
může vzniknout nebezpečí pro ohrožení
potravního řetězce. 

• Na  stránkách EFSA je uveřejněn  přehled 
panelů a jejich činnost.

(veřejné neveřejné materiály)



EFSA řídí Vědecké Panely.

Vědecké panely jsou zodpovědné za poskytování přiměřených vědeckých názorů EFSA. 
Každý panel má své vlastní pole působnosti a zodpovídá za poskytování názorů. 
Vědecké panely EFSA jsou složeny z nezávislých vědeckých expertů. 

Mezi tiskové výstupy vědecký panelů můžeme řadit: 

• Názory – Opinion, např.:

• Zprávy - Report (Stanoviska, Informace), např.:

• Průvodce – Guidance (Návody), např.:
Průvodce pro řízení rizika GMO rostlin 



EFSA –
|Aktivní spolupráce výboru

• Steering group of cooperation 
výběr témat, koordinace panelů, 

hodnocení práce a nastavení standardů

• Pesticide steering commitee (n) 

• Plant Health Panel 



Plant Health Panel 
1. zasedání 2009: mapování spolupráce koordinace

• EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization 
• (EPPO is an intergovernmental organization responsible for European cooperation in plant health. Founded in 1951 by 15 

European countries, EPPO now has 50 members, covering almost all countries of the European and Mediterranean region.)

• EFSA  
• (European Food Safety Agency)

• Vědecké panely EFSA 
• Orgány státního dozoru (SRS) 
a další organizace …………….



Vědecký výbor a SRS

• Kooptace externího člena do Výboru
ze SRS (ing. P. Kapitola)

Zve hosty na zasedání ( ing Hnízdil)



Cíle semináře: 
vytvoření národní platformy

• Plant  Health  - Zdraví rostlin

• PRA – Pest Risk Analysis



Proximátní cíle

• Propojení a koordinaci   aktivit v PRA  na 
národní úrovni:

• státní dozor
• legislativa
• výzkum  
• svazy
• atd.



Proximátní cíle

1)Vytvoření akčních skupin schopných 
vypracovávat: 

Scientific opinions pro KS 
EFSA 

(financování dle článku 36)           
.  PRA analýzu pro SRS 

Vytváření strategických týmů



Ultimátní cíle 

• Vytváření vědeckých skupin schopných 

1)Řešit národní projekty PRA 
2)Řešit mezinárodní projekty


