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Anotácia atestačnej práce:
Veterinárne kontroly dovozu zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu
a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín sú dôležitou súčasťou politiky
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) v oblasti ochrany zdravia zvierat a zdravia ľudí. Existuje
riziko, že dovezené produkty môžu byť zdrojom prenosu chorôb nie len na spotrebiteľov, ale
aj na zvieratá, čo môže negatívne ovplyvniť produkciu EÚ. Atestačná práca bude obsahovať
zhodnotenie organizácie dovozných veterinárnych kontrol Slovenskej republiky (ďalej len
„SR“) ako neoddeliteľnej súčasti kontrolnej činnosti EÚ. Bude zhodnotená transpozícia a
implementácia EÚ predpisov na národnej úrovni v SR a ich vplyv na realizáciu výkonu
kontrol na hraničných inšpekčných staniciach. Práca ďalej zhodnotí systém elektronickej
výmeny informácii, systém analýzy rizika a štatisticky vyhodnotí dovozy zvierat a produktov
živočíšneho pôvodu z tretích krajín do EÚ a do SR, ako aj najčastejšie nedostatky vykonávané
pri organizácii veterinárnych dovozných kontrol. V konečnom dôsledku poukáže na potrebu
revízie a harmonizácie určitých predpisov v tejto oblasti.
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ABSTRAKT

Zatiaľ čo dovozy potravín, krmív, zvierat a rastlín majú za cieľ uspokojiť požiadavky
európskych podnikov a spotrebiteľov, rast, ktorý prebieha v celom globálnom
obchode zvyšuje riziko spojené s týmito dovozmi. EÚ zohráva dôležitú úlohu pri
riešení tohto rizika.
Je to na základe zhodnotenia rizík, spojených z dovozom príslušnej komodity a
vytvorením dovozných podmienok a kontrol, ktoré by sa mali uplatňovať, aby EÚ
mohla zabezpečiť uskutočňovanie dovozov potravín, krmív, zvierat a rastlín na
bezpečných základoch. Základnou zásadou je, že v každom čase musia byť potraviny
na trhoch EÚ bezpečné, bez ohľadu na to, či sú vyrábané v rámci EÚ alebo sú
dovážané z tretích krajín.
Komplexný orgán harmonizovanej legislatívy zavedenej v EÚ pre vysoko rizikové
výrobky, posilnený harmonizovaným a na riziku založenom prístupe, čo sa týka
dovozných kontrol, je v tomto smere kľúčový. Zabraňuje dôležitým bezpečnostným
obavám z materializácie, umožňuje EÚ zaoberať sa s objavujúcimi sa rizikami alebo
núdzovými situáciami a zabraňuje vážnym narušeniam obchodu.
Správa ukazuje, že zatiaľ čo táto legislatíva účinne riadi potenciálne a aktuálne
riziká, je niekedy skôr komplexná (zložitá) a postráda

celkovú súvislosť

(koherenciu). To znamená, že to môže byť ťažké a vedie to k problémom s
implementáciou pre členské štáty a prevádzkovateľov. V práci sa ďalej uvádza, že
dostupné nástroje, na podporu tejto legislatívy, môžu byť implementované
dôslednejšie v celom širokom spektre výrobkov potravinového reťazca, aby sa
zabezpečilo, že všetky dovážané výrobky podliehajú podmienkam

a kontrolám

priamo úmerným riziku, ktoré predstavujú.
Preto, zatiaľ čo Komisia zostáva presvedčená, že nie je potrebné žiadne väčšie
preskúmanie existujúcej legislatívy, bude sa – na základe prehodnotenia
a konsolidácie rôznych existujúcich zákonov- snažiť priniesť viac jednotnosti, čo sa
týka dovozných kontrol, zvlášť za účelom benefitu pre tých, ktorí ich implementujú.
Viac holistický (celostný) prístup bude slúžiť na posilnenie účinnosti dovozného
kontrolného režimu EÚ, na zabezpečenie optimálneho prideľovania zdrojov
a uľahčenie podpory a ochrany regulačného modelu EÚ.

Európska komisia, tým aj SR, je zaviazaná, aby zabezpečila bezpečnosť všetkých
dovážaných potravín, krmív, zvierat a rastlín. Je tiež presvedčená o svojej schopnosti
pokračovať, a zvýšiť dôslednosť a účinnosť zavedených dovozných kontrol, v úzkej
spolupráci s členskými štátmi.

ABSTRACT
While imports of food, feed, animals and plants aim to satisfy the demands of
European businesses and consumers, the growth taking place in overall global trade,
increases the risk associated with these imports. The EU has an important role to play
in addressing this risk.
It does this by assessing the risks associated with the import of a particular
commodity and establishing the import conditions and controls that should apply so
that the EU can ensure that imports of food, feed, animals and plants take place on
safe grounds. The underlying principle is, at all times, that food on EU markets must
be safe, irrespective of whether it is produced within the EU or imported from third
countries.
The comprehensive body of harmonised legislation in place in the EU for high risk
products, underpinned by a harmonised and risk-based approach to import controls,
is pivotal in this respect. It prevents important safety concerns from materialising, it
allows the EU to deal with emerging risks or emergency situations and it prevents
serious distortions to trade.
The report shows that while this legislation effectively manages potential and actual
risks, it is at times rather complex and lacking in overall coherence. This means it
can be burdensome and lead to difficulties with implementation for Member States
and business operators alike. The report also concludes that the tools available, in
support of this legislation, can be implemented more consistently across the broad
range of food chain products so as to ensure that all imported products are subject to
conditions and controls directly proportionate to the risk they pose.
Therefore, while the Commission remains confident that no major overhaul of
existing legislation is needed, it will – through the review and consolidation of
various existing acts – strive to bring more coherence to import controls, particularly
for the benefit of those who implement them. A more holistic approach will serve to

reinforce the efficiency of the EU’s import control regime, ensure an optimal
allocation of resources and make it easier to promote and defend the EU regulatory
model.
The European Commission, as well as the Slovak Republic, is committed to ensuring
the safety of all imported food, feed, animals and plants. It is also confident of its
ability to continue, and enhance, the consistency and effectiveness of the import
controls in place, in close co-operation with the Member States.

