
          CO JE GHI?

Global Harmonization Initiative (GHI) 
je celosvětová síť vědců. 

Cílem GHI je dosáhnout konsenzu ve 
vědě zabývající se právními předpisy 
a legislativou v oblasti potravin, aby 
byla zajištěna celosvětová 
dostupnost bezpečných a zdraví 
prospěšných potravin pro všechny 
spotřebitele.

Harmonizace zákonů a nařízení o 
bezpečnosti potravin by měla 
být zahrnuta do vládních politik.KONTAKT

info@globalharmonization.net
GHI-ASSOCIATION
c/o Dr. Gerhard Schleining
Department of Food Science and Technology
Universität für Bodenkultur
Muthgasse 18, 1190 Wien, Austria.

STAŇTE SE ČLENEM
Aby se umožnila globální účast bez jakékoli finanční zátěže, 
neplatí jednotliví zástupci členské poplatky.

Chcete-li se připojit k GHI, klikněte na:
https://www.globalharmonization.net/become-a-member

GLOBÁLNÍ RÁMEC, GLOBÁLNÍ DOPAD
GHI usnadňuje celosvětovou komunikaci s cílem 
poskytovat informace potřebné pro vytvoření 
základu pro racionální, vědecky podložené 
legislativní předpisy a vytvoření fóra pro vědecké 
pracovníky a technology, kteří budou spolupra-
covat s autoritami podílejícími se na tvorbě 
legislativy po celém světě. OSKENUJ MĚ

OSKENUJ MĚ

www.globalharmonization.net



GHI se snaží odstranit rozdíly v zákonech a nařízeních mezi zeměmi 
prostřednictvím poskytování informací, které podporují tvorbu politiky na základě 
vědecky podložených informací. To by mělo mít významný pozitivní vliv v několika 
oblastech:
• Odstranění obchodních překážek, které se tváří jako ochrana bezpečnosti 
potravin (jako jsou velké, vědecky nepodložené rozdíly maximálních reziduálních 
koncentrací pesticidů).
• Přispívat nebo alespoň minimalizovat hlad ve světě zamezením likvidace 
potravin, u kterých byly koncentrace přirozeně se vyskytujících látek nesprávně 
identifikovány jako škodlivé.
• Upozorňování tvůrců předpisů na to, že neexistují toxické látky, ale pouze 
toxické koncentrace látek (Paracelsus, 16. století).
• V mnoha zemích jsou k prokázání bezpečnosti potravin zákonem požadovány 
testy na zvířatech. Spotřebitelé jsou stále více znepokojeni používáním zvířat za 
tímto účelem. K dispozici jsou spolehlivé testy in vitro, které často dokážou prokázat 
bezpečnost přesněji a rychleji, než testy na zvířatech. GHI podporuje využívání a 
harmonizaci těchto in vitro testů prostřednictvím školení a šíření informací.
• Odhalování dezinformací o potravinách, které vedou spotřebitelé k požadování 
předpisů, které nemají vědecký základ a negativně ovlivňují bezpečnost potravin. 
• Usnadnění a podpora hlášení porušení předpisů v oblasti potravin, které mohou 
vést k onemocnění nebo smrti (anonymně prostřednictvím zabezpečené webové 
stránky GHI).
• Příprava vzdělávacích materiálů v oblasti bezpečnosti potravin na všech 
úrovních, v místních jazycích a zahrnujících obrazový materiál pro zpracovatele 
potravin s omezenou gramotnosti.

GHI pracovní skupina poskytuje platformu pro vědce a odborníky z GHI, aby se 
zapojili do spolupráce s kolegy za účelem budování konsenzu a kolektivního jednání
v oblastech, kterými se zabývá GHI.
Informace o všech stávajících pracovních skupinách najdete na: 
https://www.globalharmonization.net/working-groups.

Chemická bezpečnost potravin | Vzdělávání a školení zpracovatelů potravin | Etika v 
oblasti bezpečnosti potravin | Potravinové právo a předpisy | Potravinářská 
mikrobiologie | Materiály pro balení potravin | technologie konzervování potravin | 
Bezpečnost potravin ve vztahu náboženským dietním restrikcím | Genetická 
toxikologie a genomika | Sítě globálních výstrah | Mykotoxiny | Nanotechnologie a 
potraviny | Názvosloví v bezpečnosti a kvalitě potravin | Výživa | Regulační aspekty 
snižování ztrát po sklizni | Vědecká komunikace

GHI je veden mezinárodní správní radou, podporovanou řediteli a mnohými dalšími 
úředníky. Správní rada je volena valným shromážděním. V současné době má 
představenstvo 10 členů: prezidenta, viceprezidenta, předsedu dozorčí rady, 
generálního tajemníka, pokladníka, radního pro celosvětové záležitosti,  a 4 členy 
představenstva s regionální působností. Dále je zde ředitel komunikace, ředitel 
programu velvyslanců a ředitel členství.
Podrobnosti najdete na: https://www.globalharmonization.net/leadership.

GHI je registrována ve Vídni v Rakousku jako nezisková organizace “Global Harmo-
nization Initiative Association” (ZVR-Zahl / Registrační číslo: 453446383).

GHI je uznána také v Nizozemsku jako ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling = 
Obecně prospěšná organizace; fiskální číslo: 
823848607). GHI je nestranná a proto nepři-
jímá financování průmyslu a vlád. Dozorčí 
rada dohlíží na dodržování ustanovení GHI.
Členové GHI nikdy nezastupují své zaměst-
navatele. Členství je individuální a přínosy 
pro GHI jsou založeny na vědeckém pově-
domí členů.
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GHI vydává pětkrát do roka zpravodaj, který naleznete 
na následujícím odkazu:
https://www.globalharmonization.net/ghi-matters

| Přeložila z angličtiny Monika Sabolová |

ZPRAVODAJ

GHI MATTERS

GHI
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Program velvyslanců GHI je navržen tak, aby vybraným členům umožnil zastupovat 
GHI ve své zemi nebo regionu. GHI má velvyslance v mnoha zemích a vítá žadatele 
ze zemí, které nejsou v GHI zastoupeny.
Informace včetně kontaktních údajů: 
https://www.globalharmonization.net/ambassadors
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