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NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že spotřebitelé si spojují určité značky a označení nebo obaly 

zemědělských či potravinářských výrobků s jejich jakostí a očekávají, že výrobky téže 

značky uváděné na trh pod stejným označením nebo výrobky, které jsou vzhledově 

totožné, budou mít i stejnou kvalitu a stejné složení nehledě na to, zda se prodávají 

v jejich vlastní zemi nebo v jiném členském státě; vzhledem k tomu, že všichni 

zemědělci v Evropské unii vyrábějí výrobky podle stejných vysokých norem 

a spotřebitelé očekávají, že stejnou jakost budou mít i další výrobky daného 

potravinového řetězce nehledě na jurisdikci, ve které působí; 

B. vzhledem k tomu, že je nutné ukončit nekalé praktiky, které uvádějí spotřebitele v omyl, 

a vzhledem k tomu, že tento přeshraniční problém lze vyřešit pouze na základě výrazné 

součinnosti na úrovni EU; 

C. vzhledem k tomu, že nedávno bylo v autorizovaných laboratořích v řadě zemí EU, 

včetně Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Slovinska a Slovenska, 

provedeno srovnávací organoleptické testování a analýzy výrobků z hlediska jejich 

obsahu a označování, kdy se srovnávaly stejné výrobky z různých zemí dodávané na trh 

uvedených členských států; vzhledem k tomu, že s žádným evropským spotřebitelem 

nelze na jednotném trhu zacházet jako s občanem druhé kategorie, tím, že mu jsou 

nabízeny výrobky stejné značky, avšak nižší kvality, než v jiných členských státech; 

D. vzhledem k tomu, že členské státy nejsou samy schopny porovnávat všechny 

potravinářské výrobky s výrobky dostupnými v jiných členských státech; vzhledem 

k tomu, že je nutné vytvořit spolehlivou evropskou metodiku, která by byla přijatelná 

pro všechny subjekty v potravinovém řetězci, a že okamžitý přístup k informacím 

o složení určitého výrobku a jeho složkách by mohl poskytovat společný unijní orgán 

nebo systém pro hlášení a sdílení údajů; vzhledem k tomu, že k vytvoření společné 

metodiky pro srovnávací testování potravinářských výrobků v jednotlivých členských 

státech, což by ujasnilo rozsah tohoto problému, je naprosto nezbytné, aby Komise 

pokračovala v diskuzích se zapojením všech zainteresovaných stran, jako jsou 

organizace na ochranu spotřebitelů, výrobci v rámci zemědělsko-potravinářského 

komplexu a orgány členských států v rámci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany 

spotřebitele; 

E. vzhledem k tomu, že všichni spotřebitelé v EU mají stejná práva a že na základě analýz 

bylo zjištěno, že někteří výrobci prodávají pod stejnou značkou stejně vypadající 

výrobky různé jakosti, kdy některé výrobky v různých zemích obsahují menší množství 

hlavní suroviny nebo méně kvalitní suroviny nahrazující kvalitnější ingredience, což 

může zákazníky klamat; vzhledem k tomu, že tento problém je více rozšířen 

v členských státech, které se připojily k EU po roce 2003; vzhledem k tomu, že 

na základě analýz byly zjištěny případy, kdy se stejné výrobky nebo zdánlivě stejně 

vypadající výrobky, výrobky nižší jakosti nebo odlišné chuti, konzistence či jiných 

smyslových vlastností prodávaly za cenu, jež se v jednotlivých zemích výrazně lišila; 

vzhledem k tomu, že ačkoli se nejedná o porušování zásad svobodného tržního 



 

PE616.687v02-00 4/9 AD\1153102CS.docx 

CS 

hospodářství nebo stávajících předpisů týkajících se označování potravin nebo jiných 

předpisů v oblasti potravin, jedná se o zneužívání identity značek a praxi, která brání 

uplatňování zásady rovného zacházení se všemi spotřebiteli; 

F. vzhledem k tomu, že výrazné rozdíly byly zaznamenány i u výrobků, jako jsou pokrmy 

pro kojence, což zpochybňuje zásadu a tvrzení výrobců, kteří prohlašují, že přizpůsobují 

výrobky místním preferencím; vzhledem k tomu, že některé laboratorní výsledky 

potvrzují, že výrobky nižší jakosti mohou obsahovat méně zdravou kombinaci složek, 

což brání uplatňování zásady rovného zacházení se všemi spotřebiteli; vzhledem 

k tomu, že zástupci některých výrobců a zpracovatelů souhlasili s tím, že v určitých 

zemích upraví své recepty, tak aby na celém trhu nabízely stejné výrobky; 

G. vzhledem k tomu, že tuto nepřípustnou praxi provozují známé zemědělsko-

potravinářské nadnárodní podniky, které se snaží maximalizovat svůj zisk tím, že 

využívají rozdílů v kupní síle mezi jednotlivými členskými státy; 

H. vzhledem k tomu, že spotřebitelé nevědí, že výrobky stejné značky ve stejném balení 

jsou uzpůsobeny místním preferencím a chuti, a vzhledem k tomu, že odlišná jakost 

výrobků vede k obavám, že se k některým členským státům přistupuje jinak než 

k jiným; vzhledem k tomu, že Evropská unie už vypracovala označení výrobků, aby 

byla splněna konkrétní očekávání spotřebitelů a aby se přihlédlo ke specifikům výroby 

uznávaným na základě používání termínů označujících jakost; 

1. vítá, že na vypracování spolehlivé evropské metodiky analýz, která by byla přijatelná 

pro nejrůznější subjekty, ze strany Společného výzkumného střediska, na vypracování 

pokynů týkajících se jednotného testování a na využívání této metodiky k provádění 

srovnávacího testování potravinářských výrobků v různých členských státech byly 

vyčleněny 2 miliony EUR; konstatuje, že se už provádějí důkladné analýzy, k čemuž je 

nutné při navrhování této metodiky a jejím uplatňování přihlédnout; očekává, že tyto 

analýzy budou dokončeny v co nejkratší lhůtě, pokud možno v průběhu roku 2018; 

vyzývá příslušné orgány členských států, aby se tohoto testování aktivně účastnily a aby 

danou metodiku začlenily do své běžné praxe; 

2. připomíná, že podle stávající legislativy je možné prodávat výrobky odlišného složení 

nebo odlišných vlastností, pokud plně odpovídají předpisům EU a nejsou uváděny 

na trh způsobem, který by mohl spotřebitele klamat; poukazuje na to, že spotřebitelé 

mají o hlavních vlastnostech značkových výrobků určitou představu a že je v případě, 

že se určitý výrobek odchyluje od konkrétních legitimních očekávání, na to nutné 

upozornit, zejména pokud se jedná o značné rozdíly; zdůrazňuje, že je co nejdříve nutné 

přijmout konkrétní opatření, která by zakázala praktiky, jež nejsou zcela odůvodněny 

nutností používat místní suroviny, lokálně uzpůsobenými chuťovými preferencemi nebo 

úsilím o zlepšení veřejného zdraví na základě změny obsahu živin, a že je nutné o tom 

spotřebitele informovat; 

3. vyzývá Komisi, aby s ohledem na to, že na tyto analýzy byly vyčleněny evropské 

finanční prostředky, zavedla povinnost zveřejňovat jejich výsledky ve všech úředních 

jazycích EU, aby byli spotřebitelé o kvalitě příslušných výrobků řádně informováni 

a mohli se podle toho rozhodovat; 

4. vítá zájem veřejnosti o tuto problematiku v zemích, kde se analýzy prováděly, 
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a podotýká, že v sázce je důvěra občanů ve fungování jednotného trhu, což by mohlo 

mít negativní dopad jak na Unii, tak i na nejrůznější zainteresované strany, včetně 

výrobců a zpracovatelů; 

5. konstatuje, že jednotný trh je přístupný výrobcům a zpracovatelům, že je však také 

velmi konkurenční, přičemž některé značky jsou známy či dobře přijímány v celé EU; 

6. podotýká, že místní výrobci a zpracovatelé se při snaze prosadit se na trhu setkávají 

s obtížemi, což je způsobeno mj. nedostatkem zdrojů nebo nedostatečným přístupem 

na trh a značnou konkurencí; 

7. domnívá se, že EU musí mj. v reakci na obavy evropských občanů a daného odvětví, 

podle nichž jsou v nejrůznějších členských státech prodávány pod stejnou značkou 

různé výrobky, které zdánlivě vypadají stejně, mají však odlišnou kvalitu nebo jiné 

složení, a vzhledem k tomu, že tato praxe má negativní vliv na fungování jednotného 

trhu, zdokonalit stávající legislativní rámec, který obsahuje ustanovení, jež zajišťují, aby 

byli spotřebitelé informováni o potravinových výrobcích a aby nebyli při rozhodování 

o nákupu mateni nekalými obchodními praktikami;  

8. domnívá se, že mezitím by měly orgány členských států a organizace na ochranu 

spotřebitelů využívat všechny stávající možnosti nápravy, jak je uvedeno v oznámení 

Komise o uplatňování právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele 

v případech dvojí kvality potravinářských výrobků ze dne 26. září 2017 (2017/C 

327/011), tak aby nedocházelo k narušení fungování jednotného trhu;  

9. zastává rovněž názor, že na základě změny článku 6 a seznamu praktik uvedených 

v příloze I směrnice 2005/29/ES2 ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu je nutné ukončit praxi „stejná značka, 

stejný výrobek, odlišný obsah a odlišné poměrné složení“; je přesvědčen o tom, že 

zavedením těchto legislativních změn se zajistí, aby byly výrobky stejné značky, avšak 

odlišné jakosti nebo jiného složení prodávány na trhu pod jiným označením a aby byly 

hospodářské subjekty, které se proviní pokračováním v nekalých praktikách, závažným 

způsobem penalizovány a aby jim byl případně zakázán přístup na určité trhy; 

10. vyzývá členské státy a jejich orgány a laboratoře, aby prováděly analýzy srovnávající 

složení potravin, zejména výrobků mezinárodních a privátních značek, v souladu 

se společně dohodnutými normami, jako jsou normy, které vypracovalo Společné 

výzkumné středisko v daném rámci nebo podle předchozího odstavce, a aby je 

v souladu s těmito normami interpretovaly, dále aby daly výrobcům a zpracovatelům 

možnost se k příslušným výsledkům analýz před jejich zveřejněním vyjádřit a aby 

výsledky sdělovaly objektivním a transparentním způsobem, tak aby měla veřejnost 

přístup ke kompletním zprávám; 

11. domnívá se, že výrobci by neměly čekat na přijetí nových právních předpisů, ale že by 

měli sami aktivně přijímat vhodná opatření k zajištění transparentnosti, pokud jde 

o složení jejich výrobků, tak aby byla zajištěna ochrana spotřebitelů; podporuje aktivní 

zapojení občanů do vyhledávání výrobků dvojí jakosti a řešení dané problematiky 

                                                 
 Úř. věst. C 327, 29.9.2017, s. 1. 

 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22. 
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prostřednictvím evropského systému varování; domnívá se, že dokud nedojde ke změně 

této praxe, bylo by možné zavést označování toho, že v rámci konkrétních výrobků byl 

použit místní recept, a to způsobem, který by respektoval právo spotřebitelů 

na informovanou volbu, a s cílem zviditelnit iniciativu podniků, pokud jde o používání 

tradičních místních receptů; vyzývá Komisi, aby propracovala koncepci „referenčního 

výrobku“, proti němuž by se srovnávaly místně či regionálně upravené recepty, aby 

bylo možno upozorňovat spotřebitele na případné rozdíly, a aby za účelem informování 

veřejnosti vytvořila veřejnou databázi, v níž by byla uvedena konkrétní kritéria, která 

zpracovatelé a výrobci používají v určitém členském státě u výrobků s „odlišným 

receptem“, a důvody toho, proč se uchýlily k této strategii; v této souvislosti se musí 

pochvalně zmínit o iniciativě výrobců a zpracovatelů, kteří uvedli, že své recepty 

upraví; 

12. podporuje iniciativy výrobců a zpracovatelů týkající se označování konkrétních výrobků 

a připomíná, že podle evropských právních předpisů je už nyní možné zavádět značky 

kvality, jako je „chráněné označení původu“ (CHOP) a „chráněné zeměpisné označení“ 

(CHZO) u výrobků, které se pojí s konkrétním regionem, „zaručená tradiční specialita“ 

(ZTS) u výrobků, které se vyznačují tradičním výrobním procesem, nebo označování 

výrobků z hor či z nejvzdálenějších regionů EU; zdůrazňuje, že tyto systémy zajišťují 

jak právo spotřebitele na informovanou volbu, tak řádné fungování jednotného trhu; 

domnívá se, že jedním ze způsobů boje proti zneužívání značek je podpora krátkých 

dodavatelských řetězců v potravinářství a vytvoření místních kvalitních značek; je si 

vědom toho, že pokud dochází ke zpochybnění zemědělsko-potravinářských výrobků 

a jejich jakosti, má to negativní vliv na zemědělce a systém výroby potravin; vyzývá 

členské státy, a zejména jejich orgány na ochranu spotřebitelů a orgány zajišťující 

kontrolu potravin, aby zajistily dodržování právních předpisů EU v oblasti ochrany 

spotřebitele a aby na úrovni členských států prosazovaly evropské předpisy v oblasti 

bezpečnosti potravin a jejich označování; 

13. vyzývá výrobce, aby zvážily možnost používat na obalu logo, které by označovalo, že 

tatáž značka v témže obalu má ve všech členských státech stejný obsah a stejnou jakost; 

14. vyzývá, aby byla v rámci specializovaného monitorovacího a dohlížecího útvaru 

ve stávajícím unijním orgánu (Společném výzkumném středisku, Evropském úřadu 

pro bezpečnost potravin (EFSA) nebo jiném orgánu) urychleně vytvořena kapacita 

a mechanismy na úrovni EU, aby bylo možné sledovat jednotné složení 

a proporcionální používání složek ve výrobcích stejné značky ve stejném balení 

a provádět srovnávací laboratorní analýzy určené k vyhledávání těchto nekalých 

obchodních praktik používaných při uvádění potravinářských výrobků na trh, přičemž je 

nutné co nejvíce omezit byrokracii; 

15. vyzývá k lepší spolupráci orgánů členských států při využívání stávajících právních 

ustanovení, jako je síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, případně 

za podpory ze strany současných evropských institucí, zejména Evropského úřadu 

pro bezpečnost potravin, Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství 

a potraviny (CHAFEA) a Společného výzkumného střediska; 

16. poukazuje na význam občanské společnosti, pokud jde o upozorňování veřejnosti 

na nekalé praktiky výrobců a zpracovatelů, a vyzývá k větší podpoře činnosti občanů 
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a institucionálních a individuálních oznamovatelů v oblasti bezpečnosti potravin a práv 

spotřebitelů; 

17. je znepokojen tím, že vzhledem k „nečinnosti nebo pomalému zásahu“ ze strany 

Evropské unie existuje riziko, že se EU tím, že urychleně nepřijme konkrétní kroky 

k řešení této otázky, občanům odcizí. 
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