
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 208/2013 

ze dne 11. března 2013 

o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin ( 1 ), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného 
nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použi
telné obecně pro potraviny a krmiva, zvláště pak pro 
bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Unie a na 
vnitrostátní úrovni. Článek 18 uvedeného nařízení 
stanoví, že ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce 
musí být zajištěna sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat 
určených k produkci potravin a jakékoli jiné látky, která 
je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo 
u níž se předpokládá, že do nich bude přimísena. 

(2) Uvedený článek rovněž stanoví, že provozovatelé potra
vinářských podniků musí být schopni identifikovat 
každou osobu, která jim dodala potravinu, a zavedou 
systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, 
kterým byly dodány jejich výrobky. Uvedené informace 
se na požádání poskytují příslušnému orgánu. 

(3) Jako nejpravděpodobnější původ ohnisek Shiga toxin 
produkujících E. coli v květnu 2011 byla následně určena 
konzumace klíčků. 

(4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) 
přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, 
které představují Shiga toxin produkující Escherichia coli 
(STEC) a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíče
ných semenech ( 2 ). Ve svém stanovisku dospěl EFSA 
k závěru, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem 
nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých 
semen bakteriálními patogeny. Kromě toho se ve stano
visku uvádí, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě 

během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na 
suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, 
a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví. 

(5) Sledovatelnost je nástroj, který účinně zajišťuje bezpeč
nost potravin, jelikož umožňuje sledovat potraviny ve 
všech fázích výroby, zpracování a distribuce a rychle 
reagovat v případě ohnisek nákaz vyvolaných původcem 
v potravinách. Zejména sledovatelnost u určitých 
potravin jiného než živočišného původu může napomoci 
k odstranění nebezpečných potravin z trhu, a tím 
k ochraně spotřebitelů. 

(6) Aby se zajistila sledovatelnost podle článku 18 nařízení 
(ES) č. 178/2002, měla by být vždy k dispozici jména 
a adresy jak provozovatele potravinářského podniku, 
který klíčky nebo semena určená k produkci klíčků 
dodává, tak provozovatele potravinářského podniku, 
kterému byla taková semena nebo klíčky dodány. Tento 
požadavek se zakládá na přístupu „jeden krok zpět – 
jeden krok vpřed“, který předpokládá, že provozovatelé 
potravinářských podniků používají systém, který jim 
umožňuje identifikovat jejich přímého dodavatele (přímé 
dodavatele) a jejich přímého zákazníka (přímé zákazní
ky), s výjimkou případu, kdy se jedná o konečné spotře
bitele. 

(7) Podmínky produkce klíčků mohou představovat potenci
álně závažné riziko pro veřejné zdraví, jelikož v jejich 
důsledku může dojít k významnému rozmnožení pato
genů v potravinách. V případě ohniska nákazy vyvolané 
původcem v potravinách a související s konzumací klíčků 
má proto rychlé vysledování dotčených komodit zásadní 
význam, aby bylo možné omezit dopad takového 
ohniska na veřejné zdraví. 

(8) Kromě toho je obchod se semeny určenými k produkci 
klíčků velmi rozšířený, a proto je potřeba sledovatelnosti 
čím dál naléhavější. 

(9) V tomto nařízení by proto měla být stanovena zvláštní 
pravidla pro sledovatelnost u klíčků a semen určených 
k produkci klíčků. 

(10) Zejména je vhodné stanovit požadavek, aby provozova
telé potravinářských podniků poskytovali dodatečné 
informace o objemu nebo množství těchto semen nebo 
klíčků, datu odeslání spolu s identifikací šarže a podrobný 
popis těchto semen nebo klíčků.
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( 1 ) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. 
( 2 ) EFSA Journal 2011; 9(11):2424.



(11) Aby se snížila administrativní zátěž pro provozovatele 
potravinářských podniků, je vhodné umožnit flexibilitu, 
pokud jde o formát, který mají provozovatelé potravinář
ských podniků používat pro uchovávání záznamů a před
ávání příslušných informací v rámci požadavků na sledo
vatelnost. 

(12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se 
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec 
a zdraví zvířat, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení stanoví pravidla pro sledovatelnost šarží: 

i) klíčků, 

ii) semen určených k produkci klíčků. 

Toto nařízení se nepoužije na klíčky, které byly ošetřeny za 
účelem odstranění mikrobiologických nebezpečí v souladu 
s právními předpisy Evropské unie. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice: 

a) „klíčky“ se rozumí produkty získané naklíčením semen 
a jejich vývojem ve vodě nebo jiném médiu, sklizené před 
vytvořením pravých listů, které jsou určeny ke konzumaci 
celé včetně semene; 

b) „šarží“ se rozumí množství klíčků nebo semen určených 
k produkci klíčků s týmž taxonomickým názvem, odesílané 
ze stejného zařízení na stejné místo určení ve stejný den. 
Zásilku může tvořit jedna nebo více šarží. Avšak semena 
s jiným taxonomickým názvem, která jsou smísena v tomtéž 
obalu a jsou určena k tomu, aby byla naklíčena společně, 
a jejich klíčky se rovněž považují za jednu šarži. 

Kromě toho se pro účely tohoto nařízení použije definice 
„zásilky“ podle článku 2 nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ( 1 ). 

Článek 3 

Požadavky na sledovatelnost 

1. Provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby byly ve 
všech fázích produkce, zpracování a distribuce zaznamenávány 
níže uvedené informace o šaržích semen určených k produkci 
klíčků nebo o šaržích klíčků. Provozovatel potravinářského 
podniku rovněž zajistí, aby byly informace nutné pro splnění 
těchto ustanovení předány provozovateli potravinářského 
podniku, kterému jsou uvedená semena nebo klíčky dodávány: 

a) přesný popis semen nebo klíčků včetně taxonomického 
názvu rostliny; 

b) objem nebo množství dodaných semen nebo klíčků; 

c) pokud jsou semena nebo klíčky odesílány od jiného 
provozovatele potravinářského podniku, jméno a adresa: 

i) provozovatele potravinářského podniku, který semena 
nebo klíčky odeslal, 

ii) odesílatele (vlastníka), pokud je jiný než provozovatel 
potravinářského podniku, který semena nebo klíčky odes
lal; 

d) jméno a adresa provozovatele potravinářského podniku, 
kterému se semena nebo klíčky odesílají; 

e) jméno a adresa příjemce (vlastníka), pokud je jiný než 
provozovatel potravinářského podniku, kterému se semena 
nebo klíčky odesílají; 

f) případně odkaz identifikující zásilku; 

g) datum odeslání. 

2. Informace uvedené v odstavci 1 mohou být zaznamená
vány a předávány v jakékoli vhodné formě, pokud je provozo
vatel potravinářského podniku, kterému jsou semena nebo 
klíčky dodávány, může snadno vyhledat. 

3. Provozovatelé potravinářských podniků musí předávat 
příslušné informace uvedené v odstavci 1 denně. Záznamy 
uvedené v odstavci 1 musí být denně aktualizovány a musí 
zůstat k dispozici po dostatečně dlouhou dobu poté, co byly 
klíčky podle předpokladu spotřebovány.

CS 12.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 68/17 

( 1 ) Viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku.



4. Provozovatel potravinářského podniku musí na požádání 
neprodleně poskytnout informace uvedené v odstavci 1 přísluš
nému orgánu. 

Článek 4 

Požadavky na sledovatelnost u dovážených semen a klíčků 

1. Zásilky semen určených k produkci klíčků a zásilky klíčků 
musí být při dovozu do Unie doprovázeny osvědčením 
v souladu s článkem 3 nařízení (EU) č. 211/2013. 

2. Provozovatel potravinářského podniku dovážející semena 
nebo klíčky musí uchovávat osvědčení uvedené v odstavci 1 po 
dostatečně dlouhou dobu poté, co byla semena nebo klíčky 
podle předpokladu spotřebovány. 

3. Všichni provozovatelé potravinářských podniků manipulu
jící s dováženými semeny určenými k produkci klíčků musí 
poskytnout kopie osvědčení uvedeného v odstavci 1 všem 

provozovatelům potravinářských podniků, kterým se tato 
semena odesílají, dokud uvedená semena nedorazí k producen
tovi klíčků. 

Pokud jsou semena určená k produkci klíčků prodávána v balení 
pro maloobchodní prodej, musí všichni provozovatelé potravi
nářských podniků manipulující s dováženými semeny určenými 
k produkci klíčků poskytnout kopie osvědčení uvedeného 
v odstavci 1 všem provozovatelům potravinářských podniků, 
kterým se tato semena odesílají, dokud nejsou uvedená semena 
zabalena pro maloobchodní prodej. 

Článek 5 

Vstup v platnost a použití 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se od 1. července 2013. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 11. března 2013. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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