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 , или правне текови-
не ЕУ представљају скуп зајед-
ничких права и обавеза за све 
чланице ЕУ. еч је о свеобухват-
ном скупу прописа ЕУ који све 
нове државе чланице морају 
да усвоје. Објављен је у Служ-
беном гласнику ЕУ на приближ-
но 100.000 страна. Поглавље 
12 обухвата детаљна правила 
у области безбедности хране, 
ветеринарске и итосанитар-
не политике. Општа политика 
о прехрамбеним производима 
прописује хигијенска правила за 
производњу прехрамбених про-
извода. Уз то,  прописује 
и детаљна правила у области 
ветерине, што је од суштинског 
значаја за очување здравља жи-
вотиња, добробити животиња 
и безбедности хране животињ 
ског порекла. У итосанитарној 
области, ЕУ правила уређују пи-
тања као што су квалитет семе-
на, материјале за заштиту биља, 
штетне организме и исхрану жи-
вотиња. Од 200 . године, међу 
правним актима све више су за-
ступљене уредбе, односно про-
писи који се директно примењују 
у државама чланицама ЕУ. 

езбедност хране, ветеринар-
ска и итосанитарна поли-
тика су детаљно регулисане 
области политике. Унутар Ев-

УВОД

ропске комисије, овом облашћу 
управља енерални директо-
рат за здравље и безбедност 
хране  А Е . Европска 
агенција за безбедност хране 
Е А  својим научним савети-

ма и смерницама помаже да се 
заштите потрошачи, животиње 
и животна средина од ризика 
који се доводе у везу са храном.

У овом поглављу,  се уг-
лавном састоји од великог броја 
прописа који покривају широке 
области и захтевни су у смис-
лу преношења, спровођења и 
примене. За сваку државу кан-
дидата је од кључног значаја 
да осигура не само да се  
у потпуности пренесе у њене 
националне прописе, већ и да 
њени административни капа-
цитети и процедуре буду осна-
жени и ре ормисани пре при-
ступања ЕУ. ажно је нагласити, 
да пуна усаглашеност са захте-
вима ЕУ у области безбедности 
хране мора бити постигнута у 
тренутку приступања.

Увођење захтева у вези са без-
бедношћу хране у великој мери 

повезано је са спремношћу и 
способношћу привредника у 
овој области да својим посло-
вањем и радом омогуће без-
бедност хране у свакој ази. Да 
би се то олакшало, ЕУ има мере 
подршке за сваку државу кан-
дидата.

Држава кандидат мора да ин-
корпорира  у свој нацио-
нални правни систем до дана 
приступања ЕУ, и у обавези је да 
га примењује од тог дана. зу-
зећа од примене правних теко-
вина ЕУ дају се само у посебним 
околностима, на одређени вре-
менски период и у ограниченом 
обиму.

Процес преговора о присту-
пању води се на основу члана 

 Уговора о Европској унији и 
сходно томе узима у обзир све 
релевантне закључке Европ 
ског савета, а посебно об-
новљени консензус о проши-
рењу који је Европски савет 
усвојио у децембру 200 . годи-
не, као и закључке Европског 
савета из Копенхагена из 1 . 
године. 

УВО
Д
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нтегрисана политика ЕУ и при-
ступ безбедности хране имају 
за циљ да обезбеде висок ниво 
безбедности хране, здравља и 
добробити животиња и здравља 
биља унутар Европске уније, 
кроз кохерентне мере од њиве 
до трпезе  и уз одговарајући 
мониторинг, истовремено обез  
беђујући делотворно ункци 
онисање унутрашњег тржишта. 
Она је осмишљена тако да га-
рантује безбедну и квалитетну 
храну и храну за животиње, ви-
соке стандарде здравља и до-
бробити животиња и заштите 
биља, као и јасне ин ормације 
о пореклу, садржају, обележа-
вању и употреби хране.

Политика ЕУ о безбедности хра-
не штити здравље у сваком делу 
прехрамбеног ланца, спреча-
вајући контаминацију хране и 
промовишући хигијену хране, 
здравље биља и здравље и до-
бробит животиња. Правила ЕУ о 
обележавању хране такође по-
трошачима обезбеђују ин ор-
мације које су важне за њихово 
здравље.

Државе чланице ЕУ спроводе 
хармонизоване стандарде и 
успостављају контроле којима 
се осигурава њихова примена. 
ЕУ врши ревизије како би утвр-
дила да ли се закони и контроле 

примењују и да ли су делотвор-
ни. Уз то, организује и обуке за 
надлежне органе ЕУ и земаља 
кандидата, као и за међународ-
не органе.

Основна начела политике о без-
бедности хране ЕУ де инисана 
су у Општем закону о храни Ев-
ропске уније, којим се осигурава 
висок степен заштите здравља 
људи и интереса потрошача, 
уз истовремено обезбеђење 
е икасног ункционисања је-
динственог тржишта. Европска 
агенција за безбедност хране 

 обезбеђује независну 
процену ризика и научне смер-
нице о питањима у вези са хра-
ном како би допринела заштити 
људи, животиња, биља и живот-
не средине.

Општи закон о храни такође 
прописује процедуре и инстру-
менте за реаговање у хитним 
ситуацијама и кризама. При-
мер таквог система је Систем 
брзог узбуњивања за храну и 
храну за животиње  који 
доприноси да се храна, која не 
испуњава ЕУ правила, повуче са 
тржишта и из продавница. Када 
год дође до значајног избијања 
епидемија болести животиња 
или тровања храном, надлеж-
ни органи ЕУ могу да прате кре-
тање прехрамбених производа 

путем нтегрисаног компјуте-
ризованог ветеринарског си-
стема . Пошиљке се 
не раздвајају док се не изврши 
службена контрола и не попуни 
Заједнички здравствени улазни 
документ ЗЗУД , док пријаве 
морају да се подносе преко си-
стема .

нтегрисани систем за управ-
љање ин ормацијама за служ-
бене контроле  пред-  
ставља концепт који омо-
гућава системима унутар ЕУ 
да размењују ин ормације 
и деле ункционалности сис  
тема и са системима за управ-
љање . Компоненте овог си-
стема су Систем брзог узбу-
њивања за храну и храну за 
животиње , Систем 
административне помоћи и 
сарадње , Систем оба-
вештавања за пресретање 
пошиљки у области здравља 
биља  и нтегриса 

ПРЕГЛЕД ПОЛИТИКЕ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 
ПОГЛАВЉУ 12

П
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ТИ
КЕ ЕВРО
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ни компјутеризовани ветери-
нарски систем .  
ће их све повезати и прошири-
ти њихове ункционалности 
у један интегрисани систем за 
управљање службеним контро-
лама.

ЕУ такође обезбеђује здравље 
и добробит животиња у 
п љопривреднопрехрамбе-
ном ланцу. Уколико дође до 
избијања болести животиња, ЕУ 
има механизме којима се омо-
гућава брзо реаговање. 

Правила о здрављу биља штите 
усеве, воће, поврће и шуме од 
ширења штетних организама и 
болести путем транспорта кроз 
ЕУ или увоза из трећих земаља.

Смањење отпада од хране пред-
ставља огроман потенцијал за 
уштеду ресурса и новца, као и 
смањење утицаја производње 
хране на животну средину. ЕУ 
се бави решавањем питања 
отпада од хране уз истовре-
мено осигурање безбедности 
хране, тако што појашњава ЕУ 
правила како би олакшала по-
ступање свих актера из јавног и 
приватног сектора , и тако што 
поспешује дељење иновација и 
најбољих пракси у овој области. 

Политика ЕУ о безбедности 
хране и њено поступање у овој 

области концентрисани су у  
главне области заштите
	` игијена хране  сви који по-
слују у прехрамбеној инду-
стрији, од пољопривредни-
ка до ресторана, морају да 
испуњавају захтеве из ЕУ 
закона о храни, укључујући 
и оне који увозе храну у ЕУ.

	` Здравље животиња  сани-
тарна контрола и мере за 
кућне љубимце, домаће 
животиње и дивље живо-
тиње, за праћење и реа-
говање на болести, као и 
праћење кретања свих до-
маћих животиња.

	` Здравље биља  откривање 
и искорењивање штетних 
организама у раним ста-
дијумима спречава ши-
рење и обезбеђује здраво 
семе.

	` Контаминанти и резидуе  
праћењем се осигурава 
да контаминанти не буду 
присутни у храни и храни 
за животиње. Максималне 
дозвољене концентрације 
примењују се и на домаћу 
и на увезену храну и храну 
за животиње.

Сваки грађанин Европе има 
право да зна како је храна коју 
једе произведена, прерађе-

на, пакована, обележена и про  
давана. лавна начела Коми 
сије која су примарно прописана 
у њеној елој књизи о безбедно-
сти хране, подразумевају приме-
ну приступа од њиве до трпезе  
који покрива све секторе у пре-
храмбеном ланцу.

иљ политике у области 
здравља животиња јесте да се 
унапреди здравствено стање и 
побољшају услови за животиње 
у ЕУ, посебно за животиње које 
се користе у производњи хране, 
док се истовремено омогућа-
ва трговина унутар заједнице 
и увоз животиња и производа 
животињског порекла у складу 
са одговарајућим здравственим 
стандардима и међународним 
обавезама.

Општи циљ политике о доброби-
ти животиња јесте да се осигура 
да животиње не трпе бол и па-
тњу коју је могуће избећи, те да 
се власник држалац животиња 
обавеже да поштује минималне 
захтеве о добробити животиња.

игијена хране

Здравље животиња

Здравље биља

Контаминанти 
и резидуе

9
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Зоотехнички прописи ЕУ усме-
рени су ка промоцији слободне 
трговине узгојних животиња и 
њиховог генетског материјала, 
узимајући у обзир одрживост 
програма узгоја и очување ге-
нетских ресурса.

Европска комисија актив-
но учествује у постављању 
међународних итосанитар- 
них стандарда и стандарда ква-
литета за биље и биљне про-
изводе. Прописи ЕУ су током 
година, обезбедили хармони-
зовану заштиту зелених ресур-
са . Питања као што су пести-
циди, права у вези са сортама 
биља или генетички моди ико-
ваних организама покривена су 
у овом делу политике. 

Праћење контаминаната у пре-
храмбеном ланцу на целој те-
риторији Европе, проценом 
колико често долази до кон-
таминације хране и у којим 
размерама, омогућава процену 
изложености потрошача и иден-
ти икацију популација које су 
највише изложене, штити јав-
но здравље ограничавањем 
концентрације контаминаната 
у храни, и оцењује постојеће 
програме заштите, смањења и 
праћења.

ЕУ Acquis за поглавље 12 се 
састоји од бројних прописа који 
се односе на детаљна прави-
ла, за све азе прехрамбеног 
ланца по начелу од њиве до 
трпезе , са циљем да се зашти-
те јавно здравље и потрошачи, 
као и да се олакша трговина на 
унутарњем тржишту и увоз кроз 
креирање политике о безбед-
ности хране. 

ључни прописи за п главље 
12 су  Уредба ЕЗ  178 2002 по-
зната као Општи закон о храни, 
Уредба ЕУ  201 2  позната 
као Закон о здрављу животиња, 
Уредба ЕУ  201 2012 Уредба 
о узгоју животиња, Уредба ЕУ  
201 20 1 позната као Закон 
о здрављу биља и Уредба ЕУ  
2017 2  о службеним контро-
лама.

Све уредбе садрже одређени 
број овлашћења за Комисију, за 
усвајање делегираних и спро-
ведбених акта, којима се обез-
беђује неопходан правни основ за 

прилагођавање правила потреба-
ма пољопривреднопрехрамбеног 
ланца, које се стално мењају.

Комисија ЕУ је обавила неопход-
не консултације са стручњацима 
из држава чланица и другим акте-
рима, пре усвајања релевантних 
прописа. амо где је то прикладно, 
Комисија има подршку неколико 
регулаторних одбора као што су 
Стални одбор за храну и храну за 
животиње, животиње, биље, е-
гулаторни одбор за органску про-
изводњу и Одбор за политику у 
области квалитета пољопривред-
них производа. Ови одбори 
састоје се од стручњака из држава 
чланица који дају своја мишљења 
пре усвајања спроведбених аката.

езбедност хране обухвата пра-
вила о хигијени у производњи, 
преради и стављању у промет хра-
не, и биљног и животињског по-
рекла, као и хране за животиње  
затим, правила о службеним кон-
тролама и механизмима којима 
се обезбеђује безбедност хране, 
укључујући и представљање хра-
не и правила о ин ормисању по-
трошача. 

Европска комисија је развила 
интегрисани приступ безбед-
ности хране назван од њиве 
до трпезе , примарно описан 
у елој књизи о безбедности 

хране. Он покрива све секторе 
у прехрамбеном ланцу, укљу-
чујући производњу хране за жи-
вотиње, примарну производњу, 
прераду хране, складиштење, 
транспорт и малопродају. лав-
ни циљ еле књиге о безбедно-
сти хране јесте да пружи оквир 
за свеобухватан скуп активнос-
ти које су потребне да би се 
постојећи законодавни оквир 
ЕУ допунио и модернизовао, 
да би постао кохерентнији, ра-
зумљивији и лексибилнији, да 
би се промовисало боље спро-
вођење тих прописа и обезбе-
дила већа транспарентност  
поред тога, гарантује се и виши 
ниво безбедности хране.

Комисија је предложила низ 
мера којима се омогућава орга-
низовање области безбедности 
хране уз бољу интеграцију и ко-
ординацију, укључујући
	` успостављање независне 
Европске агенције за без-
бедност хране са надлеж-
ностима за пружање не-
зависних стручних савета 
о свим аспектима безбед-
ности хране, управљање 
системима за брзо узбуњи-
вање и комуникацију о ри-
зицима,

	` унапређен законодавни 
оквир који обухвата све ас-
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пекте прехрамбених про-
извода од њиве до трпе-
зе ,

	` већу хармонизацију нацио-
налних система контроле,

	` дијалог са потрошачима и 
другим заинтересованим 
странама.

Основна начела политике о без-
бедности хране ЕУ де инисана 
су у Општем закону о храни Ев-
ропске уније, којим се осигурава 
висок степен заштите здравља 
људи и интереса потрошача, 
уз истовремено обезбеђење 
е икасног ункционисања је-
динственог тржишта. Европска 
агенција за безбедност хране 
обезбеђује независну процену 
ризика и научне смернице о пи-
тањима у вези са храном како 
би допринела заштити људи, 
животиња, биља и животне 
средине. Општи закон о храни 
такође прописује процедуре 
и инструменте за реаговање у 

хитним ситуацијама и кризама. 
едан пример таквог система 

је Систем брзог узбуњивања за 
храну и храну за животиње који 
доприноси да се храна, која не 
испуњава ЕУ правила, повуче са 
тржишта и из продавница. 

Уредба ЕЗ  178 2002 ормира 
хоризонтални оквир на којем 
почивају све мере које се одно-
се на храну и храну за животиње 
у Европској унији и на нацио-
налном нивоу. Оне покривају 
све стадијуме производње, 
прераде и дистрибуције хране, 
као и хране за животиње која се 
производи за животиње које се 
користе у производњи хране. 
Општи циљ ове уредбе је
	` арантовање високог нивоа 
заштите живота и здравља 
људи, као и заштите интере 
са потрошача  ер поште-
на  трговина храном, узи-
мајући у обзир здравље 
и добробит животиња, 
здравље биља и животну 
средину.

	` Обезбеђење слободног 
кретања хране и хране 
за животиње која се про-
изводи и ставља у промет 
унутар ЕУ  

	` Олакшавање глобалне тр-
говине безбедном храном 

и храном за животиње, уз 
поштовање међународних 
стандарда и споразума 
приликом израде прописа 
ЕУ, осим тамо где би то мог-
ло да има штетан е екат на 
висок ниво заштите потро-
шача којем ЕУ стреми.

У оквиру ове Уредбе успо-
стављена су следећа начела
	` ачело анализе ризика у 
вези са храном и храном за 
животиње и успостављање 
структура и механизама за 
научну и техничку евалуа-
цију, коју спроводи Аген-
ција за безбедност хране 
ЕУ.

	` ачела опреза односе се 
на специ ичне ситуације 
са разумном основом за 
бојазан да постоји непри-
хватљив ниво ризика по 
здравље, те где доступни 
поткрепљујући подаци и 
ин ормације нису довољ-
но детаљни да би се омо-
гућила свеобухватна про-
цена ризика.

Суочени са оваквим специ ич-
ним околностима, доносиоци 
одлука или лица која се баве 
управљањем ризиком могу да 
предузму мере или друге актив-
ности на основу начела предо-

строжности, док истовремено 
траже комплетније научне и 
друге податке. акве мере мо-
рају да буду усклађене са на-
челима недискриминације и 
пропорционалности, и треба да 
буду условне до тренутка у коме 
је могуће прикупити и анализи-
рати свеобухватније податке о 
ризику.
	` ачела транспарентности

езбедност хране и заштита 
интереса потрошача су од ве-
ликог значаја за јавност, не-
владине организације, стручна 
удружења, међународне трго-
винске партнере и трговинске 
организације. Уредба о општем 
закону о храни обезбеђује 
механизме неопходне за по-
већање поверења потрошача у 
прописе о храни

	` Делотворне консултације 
с јавношћу током израде, 
оцењивања и ревизије за-
кона о храни и храни за жи-
вотиње

	` Обавезу надлежних органа 
да ин ормишу општу јав-
ност, тамо где постоји разу-
ман основ за сумњу да хра-
на или храна за животиње 
могу представљати ризик 
по здравље људи или жи-
вотиња.

13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002R0178&qid=1662109966456


П
РЕГЛЕД

 ПО
ЛИ

ТИ
КЕ ЕВРО

ПСКЕ УН
И

ЈЕ У ПО
ГЛАВЉ

У 12
14

агласак је стављен на ре-
орму следљивости унутар 

прописа о безбедности хра-
не и унутар закона о храни од 
1 7. године. У овом периоду, 
следљивост се издвојила као 
инструмент за управљање ри-
зиком. Унутар регулаторних ре-

орми у области безбедности 
хране, увођење и де иниција 
следљивости као општег наче-
ла закона о храни ЕУ Уредба 
178 2002  заправо представља 
инструмент предострожности 
и процедурални инструмент у 
области безбедности хране и 
управљања ризиком, који је 
заснован на моделу либерал-
ног управљања чија је главна 
сврха регулисање и обједиња-
вање европског тржишта.

Следљивост хране и хране за 
животиње кроз цео прехрамбе-
ни ланац веома је важна за за-
штиту потрошача, посебно уко-
лико се пронађе неки проблем 
са храном или храном за живо-
тиње. Уредба о општем закону 
о храни де инише следљивост 
као могућност праћења хране, 
хране за животиње и њихових 
састојака кроз све стадијуме 
производње, прераде и дис-
трибуције.

Следљивост

	` олакшава повлачење неи-
справне хране хране за 
животиње са тржишта

	` обезбеђује циљане и тачне 
ин ормације потрошачима 
о конкретним производи-
ма

	` покрива сву храну и храну 
за животиње, све опера-
тере у индустрији хране 
и хране за животиње, без 
предрасуда према по-
стојећим прописима за 
специ ични сектор

	` утиче на увознике од којих 
се захтева да иденти икују 
од кога је извезен производ 
у земљи порекла

	` обавезује привреднике да 
морају да буду у стању, у 
најмању руку, да иденти-

икују свог непосредног 
добављача производа о 
којима је реч, као и сле-
дећег примаоца, уз изузе-
так односа малопродаје и 
крајњег потрошача  ко-
рак назад и корак напред 
осим уколико постоје спе-

ци ични додатни захтеви 
за следљивост .

Примарна одговорност за обез-
беђивање усаглашености са за-
коном о храни  а посебно оним 
о безбедности хране  лежи на 
оператерима у областима хране 
и хране за животиње. Да би се 
ово начело допунило и подр-
жало, надлежни органи држава 
чланица ЕУ морају да обезбе-
де одговарајуће и делотворне 
контроле.

Када је храна или храна за жи-
вотиње небезбедна, субјекти у 
пословању храном дужни су да 
је повуку или опозову. акође су 
дужни да обавесте надлежне 
органе на националном нивоу, 
како би ови били у стању да 
прате где су предузете одгова-
рајуће мере или да захтевају да 
се предузму додатне мере за 
смањење или елиминацију ри-
зика по безбедност хране.

Детаљнији захтеви у вези са 
следљивошћу, у контексту 
Уредбе о општем закону о хра-
ни прописани су за одређене 
специ ичне секторе

	` рана животињског поре-
кла  Уредба ЕУ  1 2011

	` зданци и семе  Уредба 
ЕУ  208 201

лужбене контроле  Уредба 
ЕУ  2017 2  претходно ре-

жим службених контрола тј. 
Уредба ЕУ  бр. 882 200  
уређује хоризонтални приступ 
службеним контролама. Обух-
ват нове Уредбе је проширен, 
тако да обухвата и службене 
контроле којима се проверава 
усаглашеност са прописима у 
области хране и хране и хране 
за животиње, здравља и добро-
бити животиња, здравља биља 
и споредних производа живо-
тињског порекла. Проширење 
делокруга уредбе на здравље 
биља и споредне производе жи-
вотињског порекла доводи до 
кохерентнијег, боље усклађеног 
приступа службеним контро-
лама и одговарајућим мерама 
спровођења закона дуж целог 
пољопривреднопрехрамбеног 
ланца. 

Уредба, осим ако је другачије 
прописано, појашњава да се та-
кође односи и на друге службе-
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не активности. о су активности 
осим службених контрола, које 
су усмерене, на пример, ка про-
вери присуства болести живо-
тиња или организама штетних 
за биље, или ка спречавању или 
искорењивању ових болести 
или штетних организама.

овом уредбом су ближе обра-
зложена и унапређена прави-
ла о сарадњи држава чланица 
и административној помоћи, 
којима се надлежним органи-
ма омогућава да се е икасно 
носе са прекограничним неу-
саглашеностима. една од но-
вина Уредбе јесте и специ и-
чан захтев од држава чланица 
да олакшају размену података 
о могућим случајевима неуса 
глашености између надлежних 
органа и других органа за спро-
вођење закона, као што су јав-
ни тужиоци. име се омогућава 
бржа и е икаснија реакција у 
случају неусаглашености.

Уредба о службеним контрола-
ма ставља ван снаге одређен 
број специ ичних одредби о 
службеним контролама у раз-
личитим актима, како би одго-
варајуће захтеве уврстила у соп  
ствена правила. о се односи на 
одредбе о правилима контро-
ле

	` производа животињског 
порекла

	` резидуа супстанци у храни 
и храни за животиње

	` животиња, производа живо 
тињског порекла, герми-
налних производа, според-
них производа животињ 
ског порекла и добијених 
производа

	` захтева који се односе на 
добробит животиња

	` здравља биља

	` производа за заштиту 
биља

	` МО за производњу хране
хране за животиње  

	` заштићене ознаке порекла, 
заштићене ознаке геогра -
ског порекла и ознаке га-
рантовано традиционалног 
специјалитета.

Даља правила у овим области-
ма и о органској производњи 
и обележавању органских про-
извода, као и о новоутврђеним 
ризицима у вези са храном и 
храном за животиње могу се 
усвојити уз одговарајућа специ-

ична овлашћења.

змеђу Уредбе о службеним 
контролама и нових Закона о 

здрављу животиња и Закона о 
здрављу биља постоји одређе-
ни однос. Закон о здрављу жи-
вотиња и Закон о здрављу биља 
прописују неке услове којима 
се осигурава безбедност пре-
храмбеног ланца. спуњавање 
ових услова и захтева прове-
равају надлежни органи у др-
жавама чланицама службеним 
контролама, поступајући у скла-
ду са Уредбом о службеним 
контролама. Стога је примена 
Уредбе о службеним контро-
лама од суштинског значаја за 
обезбеђивање усаглашеност са 
правилима прописаним у Зако-
ну о здрављу животиња, Закону 
о здрављу биља и у другим про-
писима којима се уређује без-
бедност хране. 

олитика у области ветери-
не обухвата правила о кретању 
живих животиња и производа 
животињског порекла унутар 
ЕУ, службеним контролама 

животиња и производа живо-
тињског порекла увезених у ЕУ 
из трећих земаља и правила о 
контроли производа животињс-
ког порекла. Уз то, детаљна пра-
вила о добробити животиња, 
зоотехници, здрављу животиња 
и пријављивању болести живо-
тиња, иденти икацији и реги-
страцији животиња и праћењу 
њиховог кретања такође су 
обухваћени овим поглављем. 
Оно покрива и дивље живо-
тиње и животиње које се ко-
ристе у истраживању, тамо где 
постоји ризик од преношења 
болести на друге животиње или 
људе. тити се здравље људи и 
животиња, као и добробит жи-
вотиња и безбедност хране, док 
се улажу напори за постизање 
доброг здравственог стања сто-
ке, живине и рибе контролом 
епидемија болести животиња, 
као и кроз програме надзора и 
искорењивања. Обезбеђује се 
неометано и безбедно унк-
ционисање унутрашњег тр-
жишта ЕУ, укључујући улазак 
живих животиња и производа 
животињског порекла у ЕУ, кроз 
законодавне мере и уз приме-
ну начела боље спречити него 
лечити . Постоје и снажне везе 
са међународним стандардима 
релевантних тела за стандар-
дизацију, Светске организације 
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за здравље животиња О Е  и 
обавезама ЕУ у оквиру Спора-
зума о примени санитарних и 

итосанитарних мера СПС  у 
контексту Светске трговинске 
организације С О . 

Закон о здрављу животиња 
Уредба ЕУ  201 2  пред-

ставља део пакета мера које 
је предложила комисија у мају 
201 . године, како би се ојачала 
примена стандарда за здравље 
и безбедност за целокупан 
пољопривреднопрехрамбе-
ни ланац. о је био највећи и 
први закон који је добио одо-
брење козаконодаваца. Закон 
о здрављу животиња је такође 
кључни резултат Стратегије за 
здравље животиња 2007-201 , 
под начелом боље спречити 
него лечити .

Закон о здрављу животиња ства-
ра јединствени правни оквир за 
регулисање области преносивих 
болести животиња. Европски 
парламент и Савет усвојили су 

Уредбу о преносивим болести-
ма животиња Закон о здрављу 
животиња  у марту 201 . годи-
не. Она садржи општа начела и 
основна правила, уз снажан о-
кус на превенцију и појашњава 
одговорности свих актера који 
се баве здрављем животиња. 
Прописана су детаљна прави-
ла, на пример, о регистрацији и 
одобрењу објеката, следљиво-
сти животиња и захтеви у вези 
са здрављем животиња за кре-
тање животиња и производа 
животињског порекла унутар 
ЕУ, о њиховом уласку на терито-
рију ЕУ и специ ичним мерама 
за спречавање и контролу бо-
лести животиња.

Уопштено посматрано, једин-
ствени, свеобухватни нови За-
кон о здрављу животиња ће 
пружити подршку сточарском 
сектору ЕУ у његовим напори-
ма да постигне конкурентност, 
а омогућиће и неометано унк-
ционисање тржишта животиња 
и производа животињског по-
рекла у ЕУ, што ће довести до 
отварања нових радних места у 
овом важном сектору
	` Огроман број правних ака-
та је обједињен у једин-
ствен закон

	` Простија и јаснија правила 
омогућавају надлежним 

органима и онима који су 
у обавези да поштују пра-
вила да своју пажњу усме-
ре на кључне приоритете  
спречавање и искорењи-
вање болести

	` Одговорности пољоприв 
редника, ветеринара и дру-
гих који раде са животиња-
ма су детаљније образло-
жене

	` ова правила омогућавају 
већу употребу нових техно-
логија за активности у об-
ласти здравља животиња 

 надзор над патогенима, 
електронску иденти ика-
цију и регистрацију живо-
тиња

	` оље рано откривање и 
контрола болести живо-
тиња, укључујући новоот-
кривене болести које се до-
воде у везу са климатским 
променама, помоћи ће у 
смањењу појаве и е еката 
епизоотија

	` Омогућена је већа лекси-
билност за прилагођавање 
правила локалним окол-
ностима, као и новонаста-
лим проблемима као што 
су климатске и друштвене 
промене

	` Постављен је бољи прав-
ни основ за праћење жи-
вотињских патогена рези 
стентних на антимикроб-
на средства, којим се до-
пуњују постојећа правила 
кроз Уредбу о ветеринар-
ским лековима и медици-
нираној храни.

Списак болести животиња које 
су релевантне за интервенцију 
ЕУ и категорија болести живо-
тиња, као и листа врста и група 
врста прописани су у Уредби 
ЕУ  2018 1 2  и Уредби ЕУ  

2018 1882.

ова уредба обезбеђује кохе-
рентну политику за примену 
вакцинације у ЕУ, али такође у 
многоме препушта државама 
чланицама да одлуче у којој 
мери ће је користити. акци-
нација је већ могућа за већи-
ну релевантних болести, док 
је про илактичка вакцинација 
ограничена само за неколико 
болести, као што су класична 
куга свиња, слинавка и шап и 
птичји грип. ак и у таквим слу-
чајевима, могућа је хитна вак-
цинација као додатна мера дру-
гим контролним мерама, након 
што Комисија одобри план вак-
цинације.
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У ЕУ постоји око 12 милиона 
сточарских газдинстава. У 201 . 
години било је око 10  милио-
на говеда, 1 0 милиона свиња, 
8 ,  милиона оваца и 10,  ми-
лиона коза, те око 1,  милијар-
ди грла живине. Друга највећа 
категорија животиња су кућни 
љубимци. ма око 120 милиона 
паса и мачака, и око  милио-
на птица које се држе као кућ-
ни љубимци. У ЕУ, када је реч о 
животињама које се користе за 
истраживања армацеутска и 
козметичка индустрија, те др-
жавна истраживачка тела , има 
их око 12 милиона од којих су 
већина глодари. У ЕУ се налази 
између 2000 и 000 зоолош-
ких вртова, са процењених око 
800,000 дивљих животиња у 
заточеништву. Сектор узгајања 
крзнашица такође броји зна-
чајан број животиња, са око 
7.200 газдинстава која произве-
ду око 2 милиона кожа го-
дишње.

итосанитарна политика 
обухвата правила о здрављу 
биља и биолошкобезбеднос-
ним аспектима контроле ор-
ганизама штетних за биље и 
биљног репродуктивног мате-
ријала, употреби биљних пасо-
ша у трговини, пестицидима, 
одобрењу производа за зашти-

ту биља, контроли резидуа пес  
тицида у производима биљног 
порекла, квалитету семена и 
биљног репродуктивног мате-
ријала, правилима о правима 
у вези са сортама биља и гене-
тички моди икованим организ-
мима.

У октобру 201 . године, Европ- 
ски парламент и Савет усвоји-
ли су Уредбу ЕУ  201 20 1 о 
заштитним мерама против ор-
ганизама штетних за биље За-
кон о здрављу биља . Закон о 
здрављу биља успоставља ре-
гулаторни оквир за заштитне 
мере усмерене против органи-
зама штетних за биље, уз сна-
жан акценат на превенцији. Он 
обезбеђује боље инструменте 
за брзу контролу присуства и 
ширења штетних организама. 

а пример, садржи правила о 
прегледима, кризним планови-
ма, биљним пасошима и ито-
санитарним серти икатима.

ова правила усмерена су 
ка модернизацији режима 
здравља биља, уз додатно по-

јачање делотворнијих мера за-
штите територије ЕУ и биља које 
на њој живи. акође су усмере-
на ка обезбеђивању безбедне 
трговине, као и ка ублажавању 
утицаја климатских промена на 
здравље усева и шума. Од овог 
новог приступа, корист ће има-
ти различити актери
	` рађани  боља заштита пеј-
зажа и шума, јавних и при-
ватних зелених површина, 
смањена потреба за при-
меном пестицида

	` Оплемењивачи и по-
љопривредници  једно-
ставнија и транспарентнија 
документација биљни пасо  
ши , боља заштита њихове 
производње, већа инан-
сијска подршка за борбу 
против штетних организа-
ма

	` Други привредници  зајед-
нички регистар оператера, 
хармонизована следљи-
вост

	` Државни органи  инан-
сијска подршка ЕУ за спро-
вођење мера надзора и 
искорењивања сузбијања.

ајважнији део итосанитар-
не политике јесте Директива 
200 128 ЕЗ која је усмерена 

ка постизању одрживе упо-
требе пестицида унутар ЕУ, 
смањењем ризика и утицаја 
примене пестицида на здравље 
људи и животну средину, те 
промовисањем примене инте-
грисаног управљања штетним 
организмима и алтернативних 
приступа или техника, као што 
су нехемијске алтернативе пес  
тицидима. Многе активности 
које су предузеле државе члани-
це у складу са овом Директивом 
релевантне су и за Стратегију о 
биодиверзитету и Стратегију од 
њиве до трпезе, које подразу-
мевају усвајање циљних вред-
ности за смањење употребе пес  
тицида. лавне активности се 
односе на обуку корисника, са-
ветника и дистрибутера пести-
цида, инспекцијски надзор над 
опремом за примену пестици-
да, забрану прскања из ваздуха, 
ограничење употребе пестици-
да у осетљивим подручјима, ин-

ормисање и подизање свести 
о ризицима од пестицида. 

Узгој животи а. Задовоља-
вајући резултати узгоја живо-
тиња у великој мери зависе од 
одабира домаћих животиња 
високог генетског квалитета. 
Зоотехнички прописи ЕУ усме-
рени су ка промоцији слободне 
трговине узгојним животињама 
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и њиховим генетским материја-
лом, узимајући у обзир одржи-
вост програма узгоја и очување 
генетских ресурса.

лавни циљ
	` слободна трговина узгој-
ним животињама и њихо-
вим генетским материја-
лом

	` законско право на унос у 
књигу одгајивача књигу 
стада, књигу јата итд  исте 
врсте

	` постигнут је хармонизова-
ним правилима о

	` признавању удружења од-
гајивача и одгајивачких ор-
ганизација

	` уносу чистокрвних узгојних 
животиња у узгојне књиге

	` издавању родовника

	` извођењу испитивања 
учинка и генетског оцењи-
вања

	` прихватање животиња у 
узгојни програм.

Према Уредби ЕУ  201 1012 
Европског парламента и Савета 
и Директиви Савета 0 28 ЕЕЗ, 
државе чланице израђују, одр-
жавају ажурним и достављају 
на увид јавности одређене ин-

ормације у зоотехничкој об-

ласти, а посебно у погледу над-
лежних органа који спроводе 
службене контроле, признатих 
узгојних удружења организова-
них по појединачним врстама, 
као и ункционисања узгоја, 
одобрених узгојних програма 
и коњских такмичења. Све ин-

ормације доступне су на ин-
тернет презентацији, а у случају 
грешака, амандмана или ажу-
рирања, надлежни орган сваке 
од држава чланица ЕУ требало 
би контактирати директно.

Подаци о земљама изван ЕУ и 
списак узгојних тела објављују 
се у складу са члановима 1  
и  Уредбе ЕУ  201 1012 
Европског парламента и Савета. 

рговинска политика. Ев-
ропска унија ЕУ  је највећи 
извозник на свету. Са преко 

00 милиона потрошача, зајед-
ничко тржиште са заједничким 
правилима такође представља 
привлачно извозно тржиште за 
земље које нису чланице ЕУ. ЕУ 
има ексклузивну надлежност 
за доношење прописа којим се 
уређују питања трговине, као 
и да закључује међународне 
трговинске споразуме на осно-
ву правила Светске трговинске 
организације у име својих 27 
земаља чланица. ена поли-
тика обухвата трговину робом 

и услугама, али и питања као 
што су комерцијални аспекти 
интелектуалне својине и дирек-
тне стране инвестиције. ЕУ је 
усвојила инструменте за одбра-
ну трговине и приступа тржиш-
ту, углавном са циљем заштите 
предузећа из ЕУ од препрека 
које се постављају пред тргови-
ну. Коначно, она помаже земља-
ма у развоју да тргују, тако што 
смањује дажбине и спроводи 
програме подршке. ЕУ, такође, 
сарађује са С О да би помогла 
да се успоставе глобална трго-
винска правила и уклоне пре-
преке трговини између чланица 
С О.

Европска комисија обезбеђује 
да снабдевање храном у Европи 
стално буде на највишем нивоу 
безбедности у свету, као и да 
се исти стандарди безбедности 
хране примењују на све про-
изводе, без обзира на порекло. 
Као највећи увозник и извозник 
прехрамбених производа на 
свету, Европска унија блиско са-
рађује са међународним орга-

низацијама и пружа савете, као 
и подршку трговинским партне-
рима изван ЕУ.

Под условима споразума којим 
је основана ЕУ, постоји јасна 
разлика између де иниција пој  
мова трговине и уноса увоза . 
Када је реч о производима жи-
вотињског порекла
Трговина унутар ЕУ или само 
трговина односи се искључи-
во на кретање животиња или 
производа животињског поре-
кла између држава чланица ЕУ.

Уопштено посматрано, та пра-
вила су хармонизована међу 
државама чланицама. Пропи-
сана су строжија правила како 
би се обезбедило да се та усаг-
лашеност одржава, као и да се 
месо, млеко и други произво-
ди животињског порекла мо-
рају производити у одобреним 
објектима, обично под надзо-
ром службеног ветеринара. 
Даље провере производа ме-
тодом случајног узорка такође 
се могу спровести на крајњем 
одредишту. Уз опште услове 
у области здравља, могуће је 
да ће бити неопходни посеб-
ни услови за производе живо-
тињског порекла током појаве 
болести животиња у државама 
ЕУ. У тим случајевима могу бити 
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потребни посебни здравствени 
серти икати.

рговина одређеним живим 
животињама и њиховим про-
изводима унутар заједнице 
дозвољена је само из оних обје-
ката који испуњавају услове ре-
левантних прописа Заједнице 
и које је за ту намену, одобрио 
надлежни орган државе члани-
це ЕУ у којој се објекат налази.

У складу са Директивом Савета 
2008 7 ЕЗ и актом са исправ-
кама ове директиве , чланице 
ЕУ морају да израде, одржавају 
ажурним, и доставе на увид 
другим државама чланицама 
ЕУ, као и јавности, спискове 
одобрених објеката у области 
ветерине и зоотехнике. 

адлежни органи држава чла-
ница ЕУ одобравају и региструју 
објекте који раде са според-
ним производима животињс-
ког порекла и добијеним про-
изводима. акође израђују и 
објављују ажурне листе таквих 
објеката. Свака национална ин-
тернет страница требало би да 
групише активности у вези са 
споредним производима живо-
тињског порекла које захтевају 
одобрење.

Комисија је израдила интернет 
страницу са циљем да обезбеди 

лак централни приступ разли-
читим листама одобрених обје-
ката у прехрамбеној индустрији 
у државама чланицама и неким 
другим земљама. ехничке спе-
ци икације у вези са главним 
списком и листама одобрених 
објеката у прехрамбеној инду-
стрији, као и њихов ормат, који 
су прописани Анексом  овог до-
кумента, постављају основ за 
поделу објеката у прехрамбе-
ној индустрији по секторима. У 
Анексу , дат је списак катего-
рија објеката у сваком сектору, 
Анекс  наводи активности које 
се обављају у главним секто-
рима прехрамбене индустрије, 
Анекс  прописује модел обра-
зац за списак објеката, Анекс  
прописује ши ре и легенду који 
се користе приликом израде 
списка објеката.
Уношење је термин који је уг-
лавном заменио реч „увоз“ за 
производе животињског по-
рекла, јер покрива и транзит 
са или без складиштења у ЕУ. 
Увоз се односи искључиво на 
кретање животиња или про-
извода животињског порекла 
у државе чланице ЕУ, из држа-
ва које нису чланице ЕУ.

Додатни захтеви за уношење 
прописани су посебним Одлука-
ма Комисије. има се прописују 

здравствени серти икати који 
морају да прате све производе 
животињског порекла који се 
уносе у ЕУ. еопходно је да ове 
документе потпише службени 
ветеринар надлежног органа 
треће земље  извозника, чиме 
се гарантује да су испуњени ус-
лови за увоз у ЕУ. акон при-
стизања у ЕУ, производе живо-
тињског порекла и припадајуће 
серти икате обавезно провера-
вају службени ветеринари ЕУ на 
означеним граничним контрол 
ним местима. Даље провере 
производа методом случајног 
узорка такође се могу спрове-
сти на крајњем одредишту.

мерни е ЕУ за уноше е 
робе у ЕУ увоз

Овај документ углавном је на-
мењен надлежним органима и 
онима који послују у прехрамбе-
ној индустрији у државама чла-
ницама и у трећим земљама. а-

мењен је да пружи смернице о 
одређеним кључним питањима у 
вези са спровођењем захтева за 
хигијену хране и сродних захтева. 
Смернице су израђене тако да 
доносе уопштено образложење 
система увоза за различите робе, 
у погледу хигијене хране, а по-
себно за

	` рану која није животињс-
ког порекла  

	` рану животињског поре-
кла  и

	` рану која садржи пре-
рађене састојке животињс-
ког порекла и састојке биљ-
ног порекла. 

Услови за хигијену хране за увоз 
хране прописани су у неколико 
делова ЕУ прописа. Увозници 
хране треба да размотре и дру-
ге услове које треба да испуне

	` У складу са релевантним 
захтевима Закона о храни 
ЕУ, примењује се одређени 
број допунских и додатних 
правила, уз правила о хи-
гијени хране. Ова прави-
ла конкретније обухватају, 
тамо где је то прикладно, 
захтеве у вези са конта-
минантима, максималним 
дозвољеним концентра-
цијама резидуа пестицида, 
употребу прехрамбених 
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адитива, ензима и арома, 
материјале и предмете који 
долазе у додир с храном, 
озрачивање хране, нове вр-
сте хране, радиоактивност.

	` Постоје, такође, и захте-
ви који су специ ични за 
дати производ, на пример 
за брзо замрзнуте намир-
нице, намирнице за по-
себне нутритивне намене, 
генетички моди иковане 
организме МО  и одобре-
не планове за контролу ре-
зидуа.

	` Захтеви за здравље биља  
пре него што се биље може 
унети у ЕУ, одређене врсте 
биља, биљних производа и 
других предмета морају да 
испуне итосанитарне зах-
теве.

	` Захтеви за здравље жи-
вотиња  производи живо-
тињског порекла пореклом 
из трећих земаља морају 
да испуне услове којима се 
спречава унос болести жи-
вотиња у ЕУ.

	` Опште смернице о прави-
лима о увозу у, и транзиту 
кроз ЕУ за живе животиње 
и производе животињског 
порекла из земаља које 
нису чланице ЕУ

Овај документ доноси смер-
нице првенствено намењене 
државним органима трећих зе-
маља које су заинтересоване за 
извоз живих животиња и или  
производа животињског поре-
кла у Европску унију. Заинтере-
соване стране би увек требало 
да се обрате Европској коми-
сији да провере да ли је било 
промена у процедурама описа-
ним у овом документу, као и за 
детаљније смернице у вези са 
одређеним производним сек-
торима. Ове смернице намење-
не су, такође, да буду корисне и 
другим заинтересованим стра-
нама. У том случају, њима се 
саветује да се обрате надлеж-
ним органима у својој земљи 
уколико им је потребна додатна 
помоћ, ин ормације и или по-
кретање процедура одобрења 
у вези са извозом пред Европ- 
ском комисијом.

ЕУ је израдила детаљне про-
писе за контролу примене и 
праћење широког спектра ве-
теринарских лекова и других 
супстанци код свих класа живо-
тиња и производа намењених 
за људску употребу. еопходно 
је да у трећој земљи постоји 
законска контрола забрањених 
супстанци у вези са животиња-
ма и производима намењеним 

извозу. ундаментални захтев 
за све треће земље које желе 
да извозе у ЕУ јесте да морају 
имати успостављене програме 
праћења супстанци које испу-
њавају услове из ових прописа 
у погледу животиња и или про-
извода животињског порекла 
које желе да извозе. Овај про-
грам се мора предати Европској 
комисији где ће бити оцењен и 
уколико је оцена повољна, одо-
брен. Сваке године, годишњи 
резултати програма се морају 
доставити Европској комисији, 
заједно са ажурираним програ-
мом за наредну годину.

Европска комисија одржава и 
ажурира листу објеката трећих 
земаља по земљи и по секто-
ру, који су одобрени за трго-
вину са државама чланицама 
ЕУ. За то је, у највећем броју 
случајева потребно да Дирек-
торат за ревизије и анализе у 
вези са здрављем и храном при 
Д  СА Е изврши инспекцију 

на лицу места, пре него што се 
може размотрити издавање 
одобрења, као и да се и земља 
и објекти нађу на листи одобре-
них партнера. о је осмишљено 
да би се оценило да ли ситуа-
ција у вези са животиња и јав-
ним здрављем, државни серви-
си, правне одредбе, контролни 
системи и производни стандар-
ди испуњавају услове ЕУ. 

За већину врста робе, када Ко-
мисија прими захтев за одо-
брење, надлежним органима 
земље која подноси захтев 
шаље се прелиминарни упит-
ник у вези са животињама
производима о којима је реч. 
Овај процес је осмишљен тако 
да оцењује да ли захтеви ЕУ 
могу да буду задовољени, као 
и да се прикупе ин ормације 
пре могуће инспекције на лицу 
места коју спроводи Д  СА -

Е. амо где ин ормације које 
пруже надлежни органи треће 
земље буду оцењене као задо-
вољавајуће, а инспекција коју 
спроводи Д  СА Е доведе до 
повољне препоруке, Комис-
ија ће изменити и усвојити не-
опходне прописе да би издала 
одобрење за увоз, након што 
добије повољно мишљење 
Сталне комисије за прехрамбе-
ни ланац и здравље животиња 
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која се састоји од представника 
највиших ветеринарских орга-
на држава чланица . Одобрења 
могу да покривају целу, или део 
територије треће земље, осли-
кавајући ситуацију са јавним 
здрављем и здрављем живо-
тиња, као и природу животиња
производа за које се тражи одо-
брење. Списак трећих земаља и 
објеката за трговину са држава-
ма чланицама редовно ажурира 
и одржава Европска комисија.

онтаминанти и резидуе. 
ЕУ има најригорознији систем 
праћења контаминената на 
свету како би спречила да се 
они нађу у нашој храни и храни 
за животиње. Максималне доз-
вољене концентрације, озна-
чавање и подаци о хранљивим 
састојцима, као и ин ормације 
о храни за потрошаче прописа-
ни су Уредбом ЕУ  11 2011 
о обезбеђењу ин ормација о 
храни за потрошаче. Обаве-
за истицања ин ормација о 

хранљивим састојцима при-
мењује се од 1 . 12. 201 . 
Кључне промене у поређењу са 
претходним уредбама су
	` Примена на храну и храну 
за животиње, без обзира 
да ли се производи у ЕУ 
или увози у ЕУ. Материјали 
који долазе у додир са хра-
ном су такође строго регу-
лисани како би се искључи-
ла могућност било какве 
контаминације. адлежни 
органи држава чланица 
одржавају опсежне про-
граме узорковања и ана-
лизе дуж целог ланца од 

арме до трпезе како би 
се осигурало да се открију 
потенцијални извори кон-
таминације, те да се они 
током свих стадијума про-
изводње и прераде хране 
држе на безбедним кон-
центрацијама

	` оља читљивост података 
најмање димензије онта 

за обавезне ин ормације

	` асније и усклађено пред-
стављање алергена нпр. 
соја, коштуњаво воће, 
глутен, лактоза  у амбала-
жираној храни наглаша-
вање онтом, стилом или 
бојом позадине  на списку 
хранљивих састојака

	` Обавезне ин ормације о 
алергенима за неамбала-
жирану храну, укључујући 
ону у ресторанима и ка и-
ћима

	` Захтев за истицање одређе-
них ин ормација о хранљи-
вим својствима за већину 
амбалажиране прерађене 
хране

	` Обавезне ин ормације о по-
реклу за свеже месо свиња, 
оваца, коза и живине

	` сти захтеви за означавање 
за продају преко интернета, 
продају на даљину или купо-
вину у продавници

	` Списак пројектованих и 
изведених наноматеријала у 
састојцима

	` Специ ични подаци о биљ-
ном пореклу ра инисаних 
уља и масти

	` Строжија правила за спреча-
вање пракси довођења по-
трошача у заблуду

	` азнака заменског састојка 
за имитације  хране

	` асна назнака ормира-
ног меса  или ормиране 
рибе

	` асно назначени одмрзнути 
производи.

ова храна. ова храна је де-
инисана као храна која није 

била у значајној мери конзуми-
рана међу грађанима ЕУ пре 1 . 

. 1 7. када је ступила на снагу 
прва Уредба о новој храни.

ова храна  може да буде но-
воразвијена, иновативна храна, 
храна произведена помоћу но-
вих технологија и производних 
процеса, као и храна која се тра-
диционално једе ван ЕУ.

ачела која су у основи прописа 
о новој храни у Европској унији 
предвиђају да нова храна мора 
да буде
	` езбедна за потрошаче

	` Правилно обележена тако 
да не доводи потрошаче у 
заблуду

	` Уколико је нова храна на-
мењена да замени неку 
другу храну, она се не сме 
се разликовати од те хра-
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не тако да је узимање нове 
хране нутритивно мање ко-
рисно за потрошача.

еопходно је издавање одо-
брења за нову храну пре 
пуштања у промет, на бази оце-
не у складу са овим начелима. 
Субјекти у пословању храном 
могу да ставе у промет нову 
храну на тржиште Европске 
уније тек након што Комисија 
обради њихов захтев за изда-
вање одобрења за нову храну 
и усвоји спроведбени акт којим 
се одобрава стављање у промет 
наведене нове хране и ажурира 
ЕУ списак. Стога, пре стављања 
нове хране у промет на тржиш-
ту Европске уније, подносилац 
захтева мора прво Комисији 
да поднесе електронски захтев 
за одобрење путем интернета. 
Одобрење и укључивање нове 
хране у ЕУ списак обухвата
	` Специ икације

	` Услове употребе

	` Додатне посебне захтеве 
за означавање

	` Захтеве за праћење након 
стављања у промет.

	` ова храна подлеже 
општим захтевима за обе-
лежавање наведеним у 
Уредби ЕУ  11 2011. 

а обележавање нове 
хране такође могу да се 
примењују и специ ични 
додатни захтеви за обеле-
жавање нове хране, како 
би потрошач био правилно 
ин ормисан. 

реваре у вези са по-
љопривредно-прехрамбеним 
производима. Комплексна 
природа глобализ ваног по-
љопривредно-прехрамбеног 
ланца снабдевања и економска 
мотивација за обезбеђење 
је тинијих прехрамбених про-
извода повећавају вероват-
ноћу преваре. Суочени са овом 
појавом, органи надлежни за 
контролу губе кредибилитет, 
компаније губе новац а потро-
шачи губе поверење у храну. 
Превара у вези са храном може 
да се јави у неколико облика и 
често је тешка за откривање. Од 
разблаживања алкохолних пића 
до намерног погрешног обеле-
жавања података о алергенима, 
једна ствар која је заједничка 

свим врстама превара у вези са 
храном јесте да су оне штетне 
за углед пољопривредно-пре-
храмбене индустрије и наносе 
штету потрошачима и легитим-  
ним привредницима.

акон скандала са коњским 
месом, Европски парламент је 
201 . године усвојио Одлуку 
којом је позвао Комисију да 
преварама у вези са храном 
посвети пуну пажњу, коју оне 
заслужују те да предузме све 
неопходне кораке како би пре-
венција и борба против пре-
вара у вези са храном постала 
саставни део политике ЕУ . ЕУ 
активност против превара у 
вези са храном обухватала је 
обећање да ће се интеракција 
између  система и ААС 
система унапредити, и да ће 
бити успостављена једна тачка 
контакта за оба система. ЕУ је 
преобликовала своју политику 
у области службених контрола 
пољопривредно-прехрамбеног 
ланца са циљем да се унапре-
ди поверење грађана и повећа 
свеукупна е икасност у овим 
процесима.

Савет ЕУ је донео нове Закључ-
ке о даљим корацима за побољ-
шање реакције на преварне 
радње у пољопривредно-пре-
храмбеном ланцу и одвраћања 

субјеката од таквих пракси. У 
овим Закључцима, Савет је под-
сетио да је постизање високог 
нивоа заштите један од општих 
циљева политике ЕУ у погледу 
здравља, безбедности, заштите 
животне средине и заштите по-
трошача, те је препознао да је 
актуелни правни оквир у облас-
ти реакције на преваре у вези са 
храном у ЕУ адекватан.

тпад од хране.  Процењује 
се да се у ЕУ, током једне го-
дине, генерише 12  милиона 
тона отпада од хране, што пред-
ставља 20% произведене хра-
не. оће и поврће су категорије 
хране које највише доприносе 
расипању хране, са уделом од 
2 % и 22% од укупне количине.

ентрални циљ политике ЕУ 
у области безбедности хране 
јесте заштита здравља и људи и 
животиња. ЕУ не може да пра-
ви компромисе у вези са овим 
стандардима, али у сарадњи са 
државама чланицама и реле-
вантним актерима, тражи сваку 
прилику да спречи расипање 
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хране и оснажи одрживост си-
стема производње и употребе 
хране.

Смањење отпада од хране пред-
ставља огроман потенцијал за 
уштеду ресурса и новца, као и 
за смањење утицаја хране на 
животну средину. ЕУ се бави 
решавањем питања отпада од 
хране уз истовремено осигу-
рање сигурности снабдевања 
храном, тако што појашњава 
правила ЕУ да би олакшала по-
ступање свих актера из јавног и 
приватног сектора , и тако што 
поспешује размену иновација и 
најбољих пракси у овој области.

Споредни производи живо-
тињског порекла су потен-
цијални извор ризика за јавно 
здравље и здравље животиња. 
Кризе избијања болести из 
прошлости, као што су слинавка 
и шап, ширење преносивих спо-
нги ормних енце алопатија 
као што је говеђа спонги ормна 
енце алопатија СЕ  и појава 
диоксина у храни за животиње 
показале су последице непра-
вилне употребе одређених спо-
редних производа животињ- 
ског порекла по јавно здравље 
и здравље животиња, безбед-
ност прехрамбеног ланца и 
ланца хране за животиње, те по 
поверење потрошача.

Уредба ЕЗ  10 200  и Уредба 
Комисије ЕУ  1 2 2011 замени-
ле су стару Уредбу Уредба ЕЗ  
177 2002 , чиме је неколико 
законодавних аката спојено у 
један. СП П се категоришу пре-
ма ризику који носе, применом 
основних начела из Уредбе ЕЗ  
10 200 .

е ународне организа ије 
и поглавље 12.  Европска унија 
и државе чланице ЕУ активно 
учествују у активностима сле-
дећих међународних организа-
ција које постављају стандарде 
у области хране и хране за жи-
вотиње, као и здравља живо-
тиња и здравља биља. 

ветска трговинска органи-
за ија  посвећује значај-
ну пажњу доброј стандардиза-
цији и регулаторној пракси, како 
стандарди, регулаторне проце-
не и процене саобразности не 
би постали техничке препреке 
трговини. С О је међународна 
организација која се бави успо-
стављањем и праћењем пра-
вила у међународној трговини. 

ланице С О су државе, које 

представљају њихове владе и 
овлашћени представници, као 
и засебне царинске територије, 
укључујући и одређени број 
земаља које послују по истим 
правилима у вези са приступом 
тржишту као и ове царинске те-
риторије, те њихови представ-
ници. Задаци С О обухватају 
развој трговине између земаља 
кроз успостављање правичних и 
равноправних услова конкурен-
ције, смањење царинских тари-

а и смањење других препрека 
у трговини уз помоћ постигну-
тих основних споразума уку-
пан број споразума је 18 , као 
и кроз бројне друге документе 
којима се регулишу специ ична 
питања трговине робом и услу-
гама споразуми, одлуке, тума-
чења .

ветска организа ија за 
здравље животи а . 

ави се унапређењем здравља 
и добробити животиња, као и 
јавног здравља у области вете-
рине широм света. Међународ-
не стандарде О Е о здрављу и 
добробити животиња израђују 
и ажурирају признати научни-
ци експерти а усвајају се на 

енералној седници лобалне 
скупштине О Е делегата. При-
знати као ре ерентни стан-
дарди од стране Светске тр-
говинске организације С О , 
ови стандарди су намењени да 
спрече и контролишу болести 
животиња, укључујући зоонозе, 
да осигурају санитарну безбед-
ност светске трговине копне-
ним и воденим животињама и 
производима животињског по-
рекла, те да унапреде добробит 
животиња.

Codex Alimentarius, или За-
кон одекс  о храни  CA  
представља један скуп стандар-
да, смерница и кодекса праксе 
који усваја Комисија за Codex 
Alimentarius. Codex Alimentarius 
обухвата стандарде за све глав-
не групе хране, прерађене, по-
лупрерађене или сирове, које 
се достављају потрошачима. 
Сировине за даљу прераду у 
храну требало би да буду обу- 
хваћене у оној мери која је 
потребна да би се постигли 
циљеви де инисани у Кодек-
су. Codex Alimentarius обух-
вата одредбе у погледу 
хигијене хране, прехрамбе-
них адитива, резидуа пес-  
тицида и ветеринарских леко-
ва, контаминаната, одредбе за 
обележавање и представљање, 
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методе за анализу и узорко-
вање, те инспекцијски надзор и 
издавање серти иката при уво-
зу и извозу.

е ународна конвен ија о 
заштити биља  је мул-
тилатерални споразум из 1 1. 
године депонован у Организа-
цији за храну и пољопривреду 
Уједињених нација , а који 
је усмерен ка обезбеђењу ко-
ординисаних, делотворних ак-
тивности којима се спречава и 
контролише увођење и ширење 
организама штетних за биље 
и производа за заштиту биља. 
Конвенција обухвата не само 
заштиту гајених култура, већ и 
заштиту природне лоре и про-
извода биљног порекла. акође 
се узима у обзир и директна и 
индиректна штета од организа-
ма штетних за биље, тако да је 
обухваћен и коров.

 рганиза ија за храну и по-
љопривреду Уједи ених на-

ија је специјализована 
агенција Уједињених нација 
која предводи међународне на-
поре у борби против глади. иљ 
њеног рада јесте да се постигне 
сигурност снабдевања храном 
за све и да обезбеди да људи 
имају редован приступ довољ-
ној количини квалитетне хране 
да воде активан, здрав живот. 
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Делотворни системи контро-
ле хране су кључни за заштиту 
здравља потрошача. Они, та-
кође, омогућавају земљама да 
осигурају безбедност и квали-
тет прехрамбених производа за 
међународну трговину и да про-
вере да ли увозни прехрамбени 
производи испуњавају захтеве 
из националних прописа. Европ-  
ска унија је 2000. године објави-
ла своју елу књигу о безбедно-
сти хране као нов правни основ 
за одговарајућу контролу про-
изводње хране и хране за живо-
тиње, као и безбедности хране. 
Она покрива све секторе у пре-
храмбеном ланцу, укључујући 
производњу хране за животиње, 
примарну производњу, прера-
ду хране, складиштење, тран-
спорт и малопродају. Комисија 
за   наставља 
да развија међународне стан-
дарде, смернице и препоруке 
за смањење ризика по безбед-
ност хране.   
је развио анализу ризика, инте-
грисани приступ прехрамбеном 
ланцу и . Анализа ризи-
ка, укључујући процену ризика, 
управљање ризиком и комуни-
кацију о ризицима, увршћена је 
као опште начело у прописе ЕУ и 
представља правни основ систе-
ма за безбедност хране у држа-
вама чланицама.

мплемента ија на на ио-
налном нивоу и провера 

омисије.  Државе чланице ЕУ 
спроводе хармонизоване стан-
дарде и успостављају контро-
ле којима се осигурава њихово 
поштовање. ЕУ врши ревизију 
како би утврдила да ли се зако-
ни и контроле примењују, те да 
ли су делотворни, и организује 
обуке за надлежне органе ЕУ 
и земаља кандидата, као и за 
међународне органе.

Како би се постигао глобални и 
једнобразни приступ у погле-
ду службених контрола хране 
и хране за животиње, државе 
чланице ЕУ морају да успоставе 
и спроведу националне плано-
ве контроле у складу са широ-
ким смерницама развијеним на 
нивоу Заједнице. Ове смерни-
це треба да промовишу кохе-
рентне националне стратегије, 
да иденти икују приоритете 
на основу ризика, те да одре-
де најделотворније контролне 
процедуре. Уз то, свака од др-
жава чланица ЕУ у обавези је да 
представи годишњи извештај 
Европској комисији који обухва-
та ин ормације о спровођењу 
националних планова контро-
ле. Овај извештај има за циљ да 
обезбеди

	` резултате службених кон-
трола и ревизија обављених 
током претходне године  и

	` тамо где је то неопходно, 
план контроле који је ажу-
риран у складу са тим ре-
зултатима.

ационални планови контро-
ле и годишњи извештаји дају 
солидну основу за ревизије 
и анализе које Дирекција за 
здравље и храну Д  СА Е Ев-
ропске комисије спроводи у 
државама чланицама ЕУ, као 
контролу. Планови контроле 
ће омогућити проверу да ли су 
службене контроле у држава-
ма чланицама ЕУ организова-
не у складу са критеријумима 
утврђеним Уредбама. Уколико 
је то прикладно, а посебно ако 
ревизија спровођења нацио-
налних планова контроле др-
жаве чланице ЕУ покаже слабо-
сти или неусаглашености, биће 
спроведене детаљне инспек-
ције и ревизије.

инансира е безбедности 
хране, ветеринарске и 

итосанитарне политике 

инансирање мера за здравље 
животиња 

Сваке године ЕУ пружа инан-
сијску подршку за искорењи-
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воћа, поврћа, цвећа, украсног 
биља и шума од штетних орга-
низама и болести штетних ор-
ганизама  а ункционишу тако 
што спречавају уношење ових 
организама у ЕУ или њихово 
ширење унутар ЕУ.

Посебни циљеви Уредбе ЕУ  
2021 0 који се односе на 
трошкове у вези са здрављем 
биља односе се на доприно-
се за контролу и спречавање 
појаве организама штетних за 
биље или биљне производе.

Програми надзора који се од-
носе на присуство штетних 
организама, хитне мере и про-
граме за контролу штетних ор-
ганизама у граничним зонама 
ЕУ су инансирају се кроз Уред-
бу ЕУ  2021 0.

инансирање других мера 

ЕУ може инансијски да до-
принесе другим иницијативама 
неопходним за имплемента-

цију правила која се односе на 
следеће области прехрамбеног 
ланца

1. подршка ин ормационим 
системима на нивоу ЕУ 
као што је 

2. подршка техничком и на-
учном раду, укључујући 
студије и координационе 
активности за спровођење 
и прилагођавање правила 
у области прехрамбеног 
ланца.

ницијативе за ин ормисање 
и подизање свести усмерене су 
ка успостављању бољег, усагла-
шеног и одрживог поступања 
приликом спровођења ЕУ пра-
вила у области прехрамбеног 
ланца.

езбедност хране у будућем 
бу ету ЕУ 2021-2027  инан-
сирање Програма јединственог 
тржишта за област политика у 
вези са храном биће усмере-
но ка заштити здравља људи, 
животиња и биља. Комисија је 
предложила да се одржи по-
себна линија у вези са храном 
у Програму јединственог тр-
жишта којој ће бити опредеље-
но 1, 8 милијарди евра.

вање, контролу и спречавање 
различитих болести животиња.

ЕУ континуирано су инансира 
неопходне мере за смањење 
броја епизоотија и зооноза, 
које представљају ризик за 
здравље људи и животиња, као 
и за спречавање појаве епизо-
отија.

Како би се постигли ови циље-
ви, су инансирају се специ ич-
не мере путем

	` ационалних ветеринар-
ских програма за иско-
рењивање, сузбијање и 
надзор над болестима жи-
вотиња и зооноза ветери-
нарски програми

	` итних мера.

Специ ични циљеви у складу 
са Уредбом ЕУ  бр. 2021 0

	` допринос високом ни-
воу безбедности хране 
и система производње 
хране, као и других про-
извода који могу да утичу 
на безбедност хране, уз 
истовремено обезбеђење 
одрживости производње хра-  
не

	` допринос постизању бо-
љег здравственог статуса 
животиња унутар Европ- 

ске уније и подршка спро-
вођењу начела добробити 
животиња.

За мерење испуњења посебних 
циљева треба користити сле-
дећи показатеље

	` за посебни циљ 1 , 
смањење броја случајева 
болести код људи, унутар 
Европске уније, које су у 
вези са безбедношћу хране 
или зоонозама

	` за посебни циљ 2  

•	 повећање броја земаља 
ЕУ или њихових региона у 
којима нема болести жи-
вотиња за које се одобрава 

инансијски допринос

•	 укупно смањење параме-
тара болести као што су ин-
циденција, преваленција 
и број случајева избијања 
болести.

инансирање мера за здравље 
биља

Улагање у здравље биља је од 
суштинског значаја за обез-
беђење одрживе и конкурент-
не пољопривреде, хортикулту-
ре и шумарске индустрије.

Правила ЕУ о здрављу биља 
усмерена су ка заштити усева, 
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езбедност хране, добробит жи-
вотиња, борба против расипања 
хране или одржива употреба 
пестицида су део циљева нове 
Заједничке пољопривредне по-
литике.

а крају, али не најмање бит-
но, Комисија је предложила по-
већање лексибилности у оквиру 
и између програма, оснаживање 
инструмената за управљање 
кризама проширењем обухвата 
резерве за помоћ у ванредним 
ситуацијама. Оне ће се користи-
ти да се реагује на непредвиђене 
догађаје и ванредне ситуације 
у областима болести животиња 
и организама штетних за биље 
које могу да представљају потен-
цијални ризик за јавно здравље и 
да имају велики економски е е-
кат.

осебни иљеви у области 
безбедности хране у оквиру 

рограма јединственог тр-
жишта

Посебни циљеви у области хра-
не обухватају, између осталог
	` спречавање и искорењи-
вање болести и штетних 
организама спровођењем 
активности надзора орга-
низама штетних за биље и 
спровођењем активности 
надзора, праћења и иско-
рењивања болести живо-
тиња, као и кризних мера 

које се односе и на живо-
тиње и на биље како би се 
осигурало добро здравстве-
но стање на територији ЕУ

	` подршку одрживој про-
изводњи и потрошњи хране 
смањењем расипања хране 
и ин ормисањем потроша-
ча у циљу обезбеђивања 
висококвалитетних стан-
дарда широм ЕУ

	` унапређење делотвор-
ности, е икасности и 
поузданости службених 
контрола у целом пре-
храмбеном ланцу са циљем 
да се обезбеди правил-  
на имплементација и спро-
вођење правила ЕУ у овој 
области.

	` подршку политикама за 
унапређење добробити жи-
вотиња.

Активности у области безбед-
ности хране које се инансирају 
кроз Програм јединственог тр-
жишта окусираће се на прио-
ритетне области са доказаном 
додатном вредношћу за ЕУ. Све-
укупни циљ ће остати да се одр-
же и унапреде високи стандарди 
ЕУ за здравље животиња и биља.

змеђу осталог, следеће актив-
ности ће моћи да конкуришу за 

инансирање

	` хитне мере у ветеринар-
ском и итосанитарном 
сектору  активности које 
спроводе државе чланице, 
треће земље и међународ-
не организације како би 
спречиле, сузбијале и иско-
рениле болести и штетни 
организми, као и ванредне 
мере којима се одговара 
на ванредне ситуације, као 
што су појаве епизоотија 
или криза у вези са храном 
нпр. птичији грип, а ричка 

куга свиња

	` активности којима се подр-
жава унапређење добро-
бити животиња у блиској 
сарадњи са државама чла-
ницама

	` инансирање ре ерент-
них лабораторија Европске 
уније како би се обезбедио 
висок квалитет дијагности-
ке и једнообразно испити-
вање у ЕУ и у е ерентним 
центрима Европске уније, 
како би се размењивале до-
бре праксе и организовала 
обука о кључним политика-
ма

	` координисани програми у 
вези са болестима живо-
тиња и организмима штет-
ним за биље, као и ин ор-
мисање и прикупљање 
података  секторске мере 
за допринос свеобухват-

ЗАЈЕДНИ КА 
ПОЉОПРИВРЕДНА 
ПОЛИТИКА 
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ним потребама за заштитом 
те стратешка подршка уну-
трашњем тржишту и трго-
вини, укључујући и инстру-
менте за обуку, узбуњивање 
и обавештавање којима се 
управља на нивоу Комисије

` активности за спречавање 
расипања хране, борбу про-
тив превара у вези са хра-
ном и подршку одрживој 
производњи и потрошњи, 
укључујући и ин ормисање 
и подизање свести  како би 
се унапредила одрживост 

прехрамбеног система по-
већањем свести потрошача 
као и кроз одлучно ангажо-
вање и јавног и приватног 
сектора у смањењу отпада 
дуж целог прехрамбеног 
ланца

` обука запослених у надлеж-
ним органима који су заду-
жени за службене контр-
оле и других актера који 
су укључени у управљање 
и или спречавање појаве 
болести животиња и орга-
низама штетних за биље 

како би се осигурало добро 
познавање закона о хра-
ни и храни за животиње, 
здрављу животиња и биља, 
добробити животиња, као и 
како би се развио усклађен 
приступ надлежних органа, 
који се баве овим релевант-
ним областима, службеним 
контролама, како из ЕУ тако 
и из трећих земаља

` мере које се спроводе ради 
заштите здравља људи, 
животиња и биља од не-
безбедних производа и 

супстанци које долазе на 
спољњу границу ЕУ како би 
се осигурала безбедност 
снабдевања храном у ЕУ и 
примена истих стандарда 
безбедности хране за све 
производе, без обзира на 
порекло.

инансирање ће бити обезбеђе-
но кроз сва средства предвиђена 
у складу са новом инансијском 
регулативом бесповратна сред-
ства, набавке .
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Европски Зелени договор, 
усвојен у децембру 201 . годи-
не је свеобухватан програм који 
захтева значајна бу етска сред-
ства, а који је намењен да по-
могне у постизању циљева које 
су поставиле Уједињене нације 
У   да се доведе до климат-

ски неутралних пракси и по-
стигне потпуни баланс гасова са 
е ектом стаклене баште у Евро-
пи до 20 0. године кроз приме-
ну зелених и чистих технологија, 

те да се постигне одржива еко-
номија, индустрија и друштво.

ЕУ има за циљ да постигне кли-
матску неутралност до 20 0. 
године, па је предложила Ев-
ропски закон о клими како би 
ову декларацију политичке по-
свећености превела у законску 
обавезу Предлог уредбе Ев-
ропског парламента и Савета 
којом се успоставља оквир за 
постизање климатске неутрал-
ности и којом се уносе измене 

у Меморандум о образложењу 
Уредбе ЕУ 2018 201  Европски 
закон о клими . 

У својој првој мапи пута, ЕУ је 
представила кључне политике 
и мере потребне за реализа-
цију Европског Зеленог догово-
ра. Она ће се ажурирати како се 
потребе буду мењале и како се 
буду ормулисали одговори по-
литике на те потребе. Све актив-
ности и политике ЕУ мораће да 
допринесу реализацији. ЗЕЛЕНИ ДОГОВОР 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

лика илуструје 
различите елементе 
Зеленог договора.
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Као део Зеленог договора, Ко-
мисија ће поново усмерити 
процес макроекономске коор-
динације Европског семестра 
како би се интегрисали циљеви 
одрживог развоја Уједињених 
нација, да би се одрживост и 
благостање грађана поставили 
у центар економске политике, а 
циљеви одрживог развоја пре-
познали као срж израде поли-
тика и спровођења активности 
унутар ЕУ.

Европски Зелени договор пла-
нира да економију ЕУ учини 
одрживом. ЕУ планира да то 
реализује тако што ће изазове 
у области климатских проме-
на и заштите животне средине 
претворити у шансе, и ову тран-
зицију учинити инклузивном за 
све.

Достизање овог циља захтеваће 
акцију свих сектора економије 
ЕУ, укључујући
	` инвестиције у технологије 
које су усклађене са наче-
лима заштите животне сре-
дине

	` подршку индустрији у ино-
вацијама

	` увођење чистијих, је ти-
нијих и здравијих облика 
приватног и јавног превоза

	` декарбонизацију енергетс-
ког сектора

	` обезбеђење боље енергет-
ске е икасности у зградар-
ству

	` сарадњу са међународним 
партнерима на унапређи-
вању глобалних стандарда 
заштите животне средине.

ЕУ ће такође обезбедити инан-
сијску подршку и техничку по-
моћ како би помогла онима који 
су највише погођени преласком 
на зелену економију. Ово се на-
зива Механизам праведне тран-
зиције. Он ће помоћи да се мо-
билише најмање 100 милијарди 
евра у периоду 20212027 у 
регионима који су највише по-
гођени. Помоћ ће бити доступ-
на свим државама чланицама, 
усмерена ка регионима која 
имају највећу употребу угље-
ничноинтензивних ресурса или 
онима у којима највише људи 
ради у области осилних гори-
ва. Планови ће такође де ини-
сати начине да се најбоље одго-
вори на друштвене, економске 
и еколошке изазове. 

У оквиру Европског Зеленог 
договора, Комисија је усвоји-
ла низ стратешких и планских 
докумената којима се одго-
вара на питања од значаја за 

пољопривредна и рурална по-
дручја  Стратегија од њиве до 
трпезе, Стратегија биодиверзи-
тета, предлог Закона о клими 
као и нови Акциони план за ци-
ркуларну економију.

Стратегија од њиве до трпе-
зе, документ који је углавном 
усмерен ка пољопривреди и 
прехрамбеном ланцу, поставља 
одређене циљеве које треба 
остварити на нивоу ЕУ
	` смањити употребу и ризике 
од хемијских пестицида за 

0% до 20 0. године

	` смањити губитак хранљи-
вих материја за најмање 

0% истовремено осигу-
равајући да неће доћи 
до погоршања плодности 
земљишта и уз смањење 
примене ђубрива за нај-
мање 20% до 20 0. године

	` повећати органску про-
изводњу до постизања 
удела од најмање 2 % по-
љопривредног земљишта у 
ЕУ под органским усевима 
до 20 0. године и уз значај-
но повећање органске ак-
вакултуре

	` преполовити отпад од хра-
не по глави становника на 
нивоу малопродаја и по-
трошача до 20 0. године

	` увести обавезно обележа-
вање хранљивог састава на 
предњој страни амбалаже, 
те развити одрживи оквир 
за обележавање хране који 
обухвата нутриционистич-
ке, еколошке и социјалне 
аспекте прехрамбених про-
извода.

47



ЗЕЛЕН
И

 Д
О

ГО
ВО

Р ЕВРО
ПСКЕ УН

И
ЈЕ

48

Зелена агенда договор  за 
Западни алкан предвиђена 
Европским Зеленим договором 
и повезана са Економским и 
инвестиционим планом за За-
падни алкан детаљно описује 
својих пет делова стубова  

1. Активности у области кли-
матских промена, укљу-
чујући декарбонизацију, 
енергију и мобилност  

2. иркуларна економија, која 
се посебно бави отпадом, 
рециклирањем, одрживом 
производњом и е икасном 
употребом ресурса  

. иодиверзитет, са циљем 
заштите и регенерације 
природних добара региона  

. орба против загађења ваз-
духа, воде и земљишта  и 

. Одрживи прехрамбени сис-
теми и рурална подручја. 

Дигитализација ће бити кључни 
актор који ће омогућити реа-

лизацију активности у оквиру 
ових пет стубова, у складу са 
концептом двоструке зелене и 
дигиталне транзиције. 

Зелена транзиција и дигитална 
транс ормација играће цен-
тралну улогу за земље Запад-
ног алкана у смислу поновног 
покретања и модернизације 
економија Западног алкана. 

нвестирање у чисте и дигитал-
не технологије и капацитете, у 
спрези са циркуларном еконо-

мијом, поспешиће отварање 
нових радних места и привред-
ни раст. иће обезбеђена и 
подршка унапређивању конку-
рентности економија Западног 

алкана, како би се оне боље 
повезале унутар региона и са 
ЕУ, и како би се Западни алкан 
боље припремио за дигитално 
доба. Посебна пажња ће бити 
усмерена на везу између тран-
спорта и енергетике, која је од 
кључног значаја за економски 
развој, како региона, тако и ЕУ.

Европска комисија је припре-
мила смернице за имплемента-
цију Зелене агенде за Западни 

алкан у којима су детаљније 
изнете активности у вези са Зе-
леном агендом. Зелену агенду 
треба посматрати као план за 
могуће мере које ће заједнички 

усвојити ЕУ и сваки од партнера 
са Западног алкана, и она до-
носи најважније иницијативе за 
сваки од пет стубова.

ницијатива за регионе са ин-
тензивном употребом угља у 
транзицији на Западном алкану 
и Украјини покренута је у децем
бру 2020. године и има за циљ 
да помогне земљама и регио-
нима да са економије која се 
интензивно ослања на угаљ 
пређу на угљеничнонеутралну 
економију, истовремено оси-
гуравајући да ова транзиција 
буде праведна. Она ће пружи-
ти подршку регионима који се 
интензивно ослањају на угаљ у 
земљама у суседству ЕУ, посеб-
но у осни и ерцеговини, р-
ној ори, Северној Македонији, 
Србији и Украјини.

1. Активности у области кли-

. иодиверзитет, са циљем 

. орба против загађења ваз-

. Одрживи прехрамбени сис-

49



КЉ
У

Н
Е П

О
ЛИ

ТИ
КЕ ЕУ М

АПЕ ПУТА  
50

у ет ЕУ игра кључну улогу. Ко-
мисија је предложила, као циљ, 
усклађивање 2 % свих ЕУ про-
грама са аспектима заштите 
климе. у ет ЕУ ће такође до-
принети постизању климатских 
циљева и са приходне стране. 

	` Ажурирана стратегија 
биоекономије из 2018. го-
дине ствара простор за об-
нављање европских индус  
трија и примарних сектора 
кроз иновације ослоњене 
на биолошке методе, обез  
беђење сигурности снаб-
девања храном и хранљи-
вости, те кроз валориза-
цију и заштиту екосистема 
и биолошких ресурса. Она 
се бави двоструким изазо-
вима постизања климат-
ски неутралне економије 
до 20 0. године и очувања 
природне средине у Евро-
пи.

	` FOOD 2030 је политички 
оквир ЕУ за истраживање 
и иновације који покреће 
одрживе, здраве и инклу-
зивне прехрамбене ситеме 
и тиме истовремено пости-
же циљеве који доносе до-
бробити за исхрану, климу, 
циркуларност и заједнице 
кроз својих 10 путања за ак-
тивности које се спроводе 

унутар програма  
 област интервен-

ција, мисије и партнерство 
у области прехрамбених 
система езбедни и одр-
живи прехрамбени системи 
за људе, планету и климу . 

	` к иони план за цирку-
ларну економију подржа-
ва циркуларну економију у 
сваком кораку ланца вред-
ности. Он даје јасан сигнал 
привредницима и друштву 
о томе у ком смеру се треба 
кретати у будућности. 

	` држива плава економија 
ће омогућити одрживи раст 
у поморском сектору. Као 
део нтегрисане помор-
ске политике, Плави раст 
јесте дугорочна стратегија 
за подржавање одрживог 
раста у поморском сектору, 
која узима у обзир стубове 
заштите животне средине 
уграђене у нтегрисану по-
морску политику.

 

	` генда политике ЕУ у об-
ласти ризика и осигурања о 
решењима заснованим на 
природним појавама има 
за циљ да Европској унији 
обезбеди лидерску пози-
цију у области иновирања 
с природом  за одрживија 
и резилијентнија друштва. 

	` одршка полити и ЕУ у 
областима воде, енергије 
и климе и имплементацији 

иљева одрживог развоја.

	` тратегија биодиверзи- 
тета ЕУ до 20 0. годи-
не као саставни и цен-
трални елемент Европ-  
ског Зеленог договора. 

тратегија биоекономије ће 
убрзати покретање одрживе ев-
ропске биоекономије. Она има 

 циљева
	` обезбеђење сигурности 
хране и исхране

	` одрживо управљање при-
родним ресурсима

	` смањење зависности од не-
обновљивих, неодрживих 
ресурса

	` ограничавање климатских 
промена и адаптација на 
њихове е екте

	` унапређење конкурентно-
сти Европе и отварање но-
вих радних места.

КЉУ НЕ ПОЛИТИКЕ 
ЕУ   МАПЕ ПУТА 

51



КЉ
У

Н
Е П

О
ЛИ

ТИ
КЕ ЕУ М

АПЕ ПУТА 
52

Стратегија доприноси страте-
гијама иновације у Европском 
Зеленом договору, циркуларној 
економији и чистој енергетици. 
Све те стратегије наглашавају 
важност одрживе, циркуларне 
биоекономије за постизање 
њихових циљева.

ако биоекономија доприно -
си Европском Зеленом дого -
вору  

д иве до трпезе. ајење 
алги у култури може да пред-
ставља нов извор обновљиве 
биомасе за храну и зелене про-
изводе. Одржива производња 
алги има ту предност што може 
да постигне високе приносе 
са минималном површином 
земљишта или без земљишта, 
и са малим потребама за 
ђубрење, док истовремено 
унапређује биодиверзитет. 

Елимина ија зага е а. ир-  
куларна биоекономија у нај-
већој могућој мери користи 
токове споредних производа 
и рестлова из пољопривреде, 
прераде хране и шумарских 
индустрија, смањујући коли-
чину отпада која завршава на 
депонијама. тавише, употре-
ба биолошких ђубрива, биопе-
стицида и биолошких метода 
контроле штетних организама 

могу да допринесу постизању 
циљева из Стратегије од њиве 
до трпезе и Стратегије биоди-
верзитета којима се смањује 
примена и ризици примене ђу-
брива и пестицида.

инансира е зелених про -
јеката. Европски онд за ци-
ркуларну биоекономију са за-

хватом до 2 0 милиона евра 
инвестираће у иновативне про-
јекте циркуларне биоеконо-
мије у областима пољопривре-
де, аквакултуре и рибарства, 
шумарских сектора, биохемиј-
ских средстава и биоматерија-
ла.

О     

Е  
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7.1. Због ЕУ, широм Европе има 
више радних места и веће су 
плате.

Због тога што се у овом управ-
ном телу налази 27 различитих 
земаља, оне могу да створе је-
динствено тржиште које им даје 
већи обим са којим могу да ра-
чунају приликом преговарања 
о међународним трговинским 
споразумима. Ова предност 
олакшава локалним произвођа-
чима извоз робе по правичним 
ценама, уз истовремени пријем 
увоза по потреби, на који не мо-
рају да потроше цело богатство. 
Око 10% тренутно постојећих 
радних места у Европи је у 
директној вези са Европском 
унијом, не рачунајући послове 
у извозном и увозном сектору 
који свакако постоје.

7.2. Европска унија озбиљно 
схвата политике усмерене ка 
заштити животне средине.

Када једна европска држава од-
лучи да делотворније управља 
животном средином, она може 
са својим еколошки освешће-
ним ставом да оствари неки 
мали утицај. Ако се свих 27 др-
жава чланица удруже да прате 
исту политику, то онда може да 
буде процес који ће помоћи да 
се промени свет.

7.3. Економске доробити Европ-
ске уније простиру се на оста-
так света.

Због тога што се Европа удру-
жила у Европску унију како би 
постала економска трговинска 
сила, вредност индустрије уво-
за и извоза у целом свету има 
користи од присуства ЕУ. Мање 
земље могу да искористе бољи 

приступ тржишту јер могу да 
склопе један посао за трговину 
са 28 држава, уместо да имају 
засебне уговоре са сваком од 
њих. Кина и САД могу да тргују 
са Европом као равноправним 
партнером, док Европа има ко-
ристи од већег обима и бољих 
цена. Ова предност омогућава 
да се свакој трговини дода већа 
вредност, да се унапреде мо-
гућности запошљавања, развију 
нови међународни односи и да 
људи имају приступ већем броју 
могућности.

7.4. ЕУ усваја високе стандарде 
за храну и добробити за потро-
шаче којима се утиче на без-
бедност потрошача.

Пре настанка Европске уније, 
било је потребно да свака др-
жава појединачно спроводи 
инспекцијски надзор како би 
осигурала безбедност снабде-
вања храном. Сада регулатори 

ДОБРОБИТИ ЗА 
ДРУШТВО 
И ПРЕДНОСТИ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
У ВЕЗИ СА 
ПОГЛАВЉЕМ 12
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из ЕУ могу да управљају овим 
процесом из својих центара, 
уместо да се ослањају на ло-
калне власти да ће добро оба-
вити посао. Због високог ни-
воа сарадње који постоји због 
овакве структуре управљања, 
бескрупулозним компанијама 
је много теже да продају неки 
контаминирани провод јер 
је успостављено више нивоа 
мера заштите.

Постоји неколико предности за 
потрошаче које су, такође, мо-
гуће због Европске уније. Ако 
купите нешто у Европи, можете 
добити повраћај новца ако вра-
тите тај артикал у складу са по-
литиком. Стандарди које роба 
у продавницама у ЕУ27 мора да 
испуни су међу најстрожијим 
стандардима у данашњем све-
ту, када је реч о безбедности и 
квалитету. 

7. . Зелени договор ЕУ доноси 
предности за привреднике и 
пољопривреднике.

нтегрисање концепта одр-
живости у начине на које про-
изводимо и конзумирамо своју 
храну доноси корист свим акте-
рима у прехрамбеном ланцу, а 
посебно пољопривредницима. 
Потражња потрошача, која се 
стално мења и нови одрживи 
системи ће донети нове по-
словне могућности, на пример 
у сектору биљних протеина или 
у биоекономији. 

нструменти Зеленог договора 
доприносе унапређењу поло-
жаја пољопривредника у ланцу 
снабдевања. Одрживи послов-
ни модели, шеме за обележа-
вање и стандарди стављања у 
промет повезаће производне 
методе са потражњом потро-
шача у премијум сектору, што 
ће довести до веће добити по-
љопривредника и произвођа-
ча хране. Снажнија улога ове 
увећане зараде у ланцу снаб-
девања храном доноси нове 
пословне прилике. ницијати-
ве за обележавање и стављање 
у промет ће повећати свест о 
високим стандардима ЕУ, чиме 
ће се отворити додатне могућ-
ности за извоз.
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 ЗАКЉУ АК

Поглавље 12 одсликава интегри-
сани приступ ЕУ који има за циљ 
да обезбеди висок ниво јавног 
здравља, здравља животиња, до-
бробити животиња и здравља 
биља унутар Европске уније, кроз 
кохерентне мере од њиве до тр-
пезе  и уз одговарајући монито-
ринг, истовремено обезбеђујући 
делотворно ункционисање уну-
трашњег тржишта. У овом доме-
ну од земље кандидата се тражи 
да обезбеди преношење прав-
них тековина ЕУ, које ће посте-
пено да спроводи добро обуче-
на државна управа одговарајуће 
структуре. Спровођење захтева 
успостављање одговарајућих ад-
министративних структура као и 
лабораторијских капацитета који 
ће омогућити е икасну инспекцију 
и контролу. Координација између 
различитих органа задужених за 
преношење и или спровођење 
правних тековина је од суштинског 
значаја. Уз то, неопходна је обука 
инспектора који ће спроводити 
различите контроле и субјеката 
у пословању храном и храном за 
животиње.
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https://food.ec.europa.eu/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en
https://food.ec.europa.eu/animals/traces_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12485-Food-safety-amend-ed-rules-on-the-integrated-manage-ment-system-for-official-controls-IM-SOC-_en
https://food.ec.europa.eu/safety/agri-food-fraud/administrative-assistance-and-cooperation-system_en
https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/europhyt_en
https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/eu-animal-health-strategy-2007-2013_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/dg-sante-dg-health-food-safety_en
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