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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 

tyto návrhy: 

– 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 potravin1, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 

2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům2, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu3, 

– s ohledem na čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie o ochraně duševního 

vlastnictví, 

– s ohledem na oznámení Evropské komise ze dne 26. září 2017 o uplatňování právních 

předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků – 

konkrétní případ potravin (C(2017) 6532), 

– s ohledem na společný dopis České republiky, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Polska 

a Slovenska ze dne 23. března 2018 zaslaný Evropské komisi, který se týká otázky dvojí 

kvality výrobků v kontextu Nové politiky pro spotřebitele, 

– s ohledem na projev o stavu Unie, který dne 13. září 2017 pronesl předseda Komise Jean-

Claude Juncker, v němž zdůraznil, že je nepřijatelné, aby v některých částech EU byly 

lidem prodávány ve stejných obalech a pod stejnou značkou potravinové produkty nižší 

kvality než v jiných zemích, 

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 6. března 2017, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. dubna 2018 nazvané Nová politika pro spotřebitele 

(COM(2018)0183), 

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o lepším vymáhání 

a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (COM(2018)0185), 

– s ohledem na výsledky srovnávacích studií, které v několika členských státech EU 

vypracovaly orgány a organizace na ochranu spotřebitele, 

– s ohledem na návrh Komise aktualizovat směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních 

praktikách s cílem stanovit, aby vnitrostátní orgány mohly posuzovat a řešit zavádějící 

obchodní praktiky související s prodejem výrobků, které jsou v několika zemích EU 

totožné, pokud se jejich složení či vlastnosti výrazně liší, 

                                                 
1 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. 
2 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18. 
3 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22. 
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– s ohledem na svou závažnou interpelaci ze dne 15. března 2017 o rozdílech v prohlášeních, 

složení a chuti výrobků na středoevropských/východoevropských a západoevropských 

trzích v EU (O-000019/2017), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské 

spotřebitelské politiky1, 

A. vzhledem k tomu, že výsledky analýz provedených v několika členských státech prokázaly, 

že existují významné rozdíly ve složení a kvalitě určitých výrobků prodávaných pod stejnou 

značkou a ve stejném obalu, které jsou propagovány stejným způsobem v celé EU; 

vzhledem k tomu, že tyto rozdíly jsou často dány použitím levnějších a méně kvalitních 

složek, které se také často vyznačují nižší výživovou hodnotou; 

B. vzhledem k tomu, že z těchto analýz rovněž vyplývá, že některé výrobky obsahují méně 

hlavní složky nebo obsahují složky, které jsou považovány za méně zdravé a nižší kvality, 

a složky, které mají jinou chuť, konzistenci a jiné smyslové vlastnosti; 

C. vzhledem k tomu, že na výše uvedeném zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 

představilo několik členských států výsledky studií prokazujících, že se v EU pod stejným 

názvem a ve stejném obalu prodávají výrobky odlišné kvality, chuti a složení, přičemž bylo 

uvedeno, že tato praxe může uvádět spotřebitele v omyl a vést k nekalé konkurenci; 

D. vzhledem k tomu, že k odlišným vlastnostem výrobků stejné značky mohou vést legitimní 

faktory, k nimž patří preference spotřebitelů v cílových regionech, geografická poloha místa 

výroby, zvláštní místní požadavky a rozdíly v zásobování surovinami v důsledku jejich 

geografické či sezónní dostupnosti; 

E. vzhledem k tomu, že bezpečnost a kvalita potravin, stejně jako ochrana spotřebitelů před 

klamáním, jsou hlavními prioritami; 

F. vzhledem k tomu, že prokázané rozdíly ve složkách srovnatelných výrobků by 

v dlouhodobém výhledu mohly představovat riziko pro zdraví spotřebitelů, zejména 

v případě citlivých spotřebitelů, jako jsou děti a osoby se stravovacími či zdravotními 

problémy, čímž by přispěly ke zhoršování dobrých životních podmínek občanů; vzhledem 

k tomu, že se tak děje například tehdy, pokud je obsah tuku nebo cukru vyšší, než se 

očekávalo, pokud jsou živočišné tuky nahrazeny tuky rostlinnými či naopak, pokud je cukr 

nahrazen umělými sladidly nebo pokud výrobek obsahuje vyšší objem soli; vzhledem 

k tomu, že označování, které nepodává přesný obraz obsahu přídatných látek nebo počtu 

přísad nahrazujících základní složky, představuje klamání spotřebitelů a může také ohrozit 

jejich zdraví; 

G. vzhledem k tomu, že neexistují legislativní předpisy pro dvojí kvalitu na úrovni EU, a proto 

není možné kvalitu srovnávat či rozpoznat případy dvojí kvality, a neexistují tedy nástroje, 

které by mohly vzniklou situaci napravit; vzhledem k tomu, že oddělení pro audity 

a analýzy v oblasti zdraví a potravin Evropské komise pravidelně upozorňuje na nedostatky 

v oblasti provádění a prosazování platných předpisů EU v oblasti potravin, například pokud 

jde o označování strojně odděleného masa2 nebo používání potravinářských přídatných 

látek3; vzhledem k tomu, že výrobci potravin a jiných spotřebitelských výrobků mohou 

                                                 
1 Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 2. 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
3 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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obecně využívat odlišných výkladů právních předpisů EU a jejich nedostatečného 

uplatňování a vymáhání ze strany příslušných vnitrostátních orgánů k tomu, aby své 

výrobky upravily v neprospěch spotřebitelů; vzhledem k tomu, že lišící se obsah výrobků, 

které jsou prodávány pod stejnou značkou a ve stejném obalu, snižuje důvěru spotřebitelů 

a poškozuje pověst regulačního rámce EU; 

H. vzhledem k tomu, že výskyt produktů na jednotném trhu EU, které jsou v různých 

členských státech prodávány jako totožné, ale mají značně odlišné složení nebo vlastnosti, 

zcela oslabuje základní zásady, na nichž je založen jednotný trh; vzhledem k tomu, že by 

spotřebitelé na vnitřním trhu měli těžit ze stejné úrovně ochrany ve všech členských státech; 

I. vzhledem k tomu, že rozdíly ve složení, které by mohly poškodit zdraví spotřebitelů, 

nalézáme nejen u potravin, ale také u kosmetických přípravků, hygienických výrobků 

a přípravků na čištění; 

J. vzhledem k tomu, že opatření na úpravu potravin, jejichž cílem je snížit obsah tuku, cukru 

a soli, v mnohých zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy zaostávají; 

K. vzhledem k tomu, že značky významně ovlivňují způsob, jakým spotřebitelé vnímají 

výrobky, jejich hodnotu a jejich kvalitu; vzhledem k tomu, že spotřebitelé předem 

neočekávají, že by značkové výrobky prodávané v různých zemích jednotného trhu mohly 

mít odlišné vlastnosti; 

L. vzhledem k tomu, že spotřebitelé v různých členských státech a ti, kteří cestují mezi 

jednotlivými členskými státy, nejsou schopni sami posoudit potenciální rozdíly v chuti 

a složení určitých výrobků, pokud tyto rozdíly nejsou uvedeny na obalu výrobku, a nejsou 

proto z důvodu nedostatku relevantních informací schopni přijímat informovaná rozhodnutí 

o koupi, což může zkreslit jejich ekonomické chování; 

M. vzhledem k tomu, že podle několika průzkumů veřejného mínění jsou spotřebitelé těmito 

rozdíly v kvalitě znepokojeni a cítí se jako občané EU druhé kategorie; 

1. vítá, že byly přiděleny 2 miliony EUR na vypracování společné metodiky testování a že do 

rozpočtu EU na rok 2018 byl začleněn pilotní projekt, jehož cílem je posoudit různé aspekty 

dvojí kvality pro vícero kategorií výrobků; naléhavě vyzývá členské státy a vnitrostátní 

orgány, aby se aktivně zapojily do probíhajících iniciativ s cílem tento proces usnadnit 

a aby tuto metodiku začlenily do svých pracovních postupů; zdůrazňuje význam důkladné 

a včasné analýzy potravin, ale také jiných produktů, a naléhavě vyzývá Komisi, aby 

vyčlenila finanční prostředky na srovnávací zkoušky, které by byly vypracovány během 

nejméně dvouletého období dohledu nad trhem, s cílem odradit výrobce, kteří tyto klamavé 

praktiky používají; 

2. vybízí Komisi, aby zřídila zvláštní ředitelství, které bude spadat pod stávající příslušnou 

agenturu EU a jehož členy budou odborníci v oboru, kteří budou uskutečňovat kontroly ve 

výrobních závodech a provádět audity výrobního toku, aby v případě podezření na dvojí 

kvalitu ověřili, zda složení výrobku odpovídá složení receptury uvedené výrobcem; 

požaduje, aby toto nové ředitelství zřídilo on-line platformu, která bude mít podobu 

evropského veřejného registru, jenž by byl dále rozdělen, přičemž jeden oddíl by obsahoval 

informace o všech výrobcích, u nichž příslušné orgány zaznamenaly dvojí kvalitu, a další 

oddíl by obsahoval informace o výrobcích uváděných na trh EU, jež dobrovolně poskytli 

výrobci; poukazuje na to, že tyto informace by měly být snadno přístupné za účelem 

snadného srovnání, aby se spotřebitelé před nákupem mohli informovaně rozhodnout; 
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3. bere na vědomí skutečnost, že Komise zveřejnila harmonizovanou metodiku EU pro výběr 

potravin, odběr jejich vzorků a jejich testování s cílem posoudit jejich vlastnosti související 

s kvalitou; zdůrazňuje závazek spočívající v tom, že výsledky zkoušek provedených v celé 

EU budou dostupné do konce tohoto roku; žádá poslance Evropského parlamentu, aby se do 

tohoto procesu více zapojili; zdůrazňuje, že kromě jednotné metodiky pro testování dvojí 

kvality potravin a nápojů je rovněž třeba vytvořit jednotnou metodiku pro hodnocení 

výsledků dotyčných zkoušek a výklad zjištění, která z nich vyplynou; 

4. vítá diskusi o dvojí kvalitě v rámci fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového 

řetězce; zdůrazňuje, že je třeba zapojit co nejvíce zúčastněných stran; 

5. vítá návrh Komise na zlepšení transparentnosti vědeckých studií v oblasti bezpečnosti 

potravin v reakci na projevy znepokojení občanů s cílem zlepšit přístup k informacím, které 

jsou zapotřebí k přijímání rozhodnutí o koupi vycházejících ze spolehlivého vědeckého 

posouzení rizika; 

6. vyjadřuje politování nad tím, že oznámení Komise o uplatňování právních předpisů EU 

v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků není dostatečně 

ambiciózní, jelikož právní předpisy na ochranu spotřebitele by se měly vztahovat na 

všechny výrobky obecně, a nad tím, že toto oznámení navrhuje opatření, která jsou 

k vyřešení problematiky dvojí kvality výrobků na jednotném trhu nedostatečná; zdůrazňuje, 

že je důležité vypracovat jasné a účinné pokyny a vytvořit podporu pro orgány na ochranu 

spotřebitelů a že je naléhavě nutné přijmout nápravná opatření s cílem bojovat proti 

diskriminačním praktikám vůči spotřebitelům; varuje, že spotřebitelé nesmí být uváděni 

v omyl, a vyzývá vnitrostátní potravinářské orgány, aby případ od případu na základě 

ustanovení směrnice o nekalých obchodních praktikách stanovily, zda jsou tyto praktiky 

protiprávní, jakož i jejich vzájemné působení s požadavky na nezavádějící informace 

uvedenými v nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům; 

7. je znepokojen územními omezeními, s nimiž se setkávají obchodníci při pořizování zboží; 

vyzývá Komisi, aby naléhavě přezkoumala nekalé praktiky mezi podniky (B2B), jako např. 

případy, kdy dodavatelé nutí supermarkety nakupovat jejich produkty z určitého závodu, 

což může bránit spotřebitelům v nákupu potenciálně kvalitnějších výrobků z jiného 

členského státu a narušit jednotný trh; 

8. konstatuje, že se místní výrobci setkávají s obtížemi ohledně přístupu na společný trh; 

vyzývá Komisi, aby stanovila, zda má dvojí kvalita negativní důsledky pro místní 

a regionální produkci; 

9. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit povědomí spotřebitelů a zlepšit přístup k informacím; 

domnívá se, že poskytování těchto informací by nemělo být pouze dobrovolné, nýbrž by 

mělo být povinné; vyzývá Komisi a příslušné vnitrostátní orgány, aby uspořádaly 

komunikační kampaně zaměřené na spotřebitele v celé EU, zejména na západní členské 

státy, kde může být nižší povědomí o této problematice; konstatuje, že praktikami dvojí 

kvality jsou ovlivněni všichni občané EU, a to i ti, kteří cestují mezi členskými státy; vítá 

prohlášení některých výrobců, že změní své receptury; žádá ujištění, že takové změny 

nepovedou v žádném z členských států ke snížení kvality výrobků; zdůrazňuje úlohu 

průmyslu poskytovat spotřebitelům jasné a správné informace na obalech, ukončit 

diskriminační praktiky a obnovit důvěru spotřebitelů; vítá iniciativu Komise usnadnit 

vypracování kodexu chování ze strany výrobců a sdružení značek;  

10. zdůrazňuje, že není vhodné sjednotit v celé EU chuť potravin a receptur na jejich 
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přípravu, neboť receptury potravin také odrážejí rozmanitost regionálních chuťových 

preferencí v EU; zdůrazňuje nicméně, že podstatné rozdíly v kojeneckých produktech, 

jako jsou potraviny pro kojence a malé děti, nelze odůvodnit jen na základě 

regionálních chuťových preferencí; uznává argument, že ostatní produkty se 

v některých případech mohou odlišovat z legitimních důvodů; zdůrazňuje však, že 

spotřebitelé by měli být jasně a okamžitě informováni o jakýchkoli rozdílech; zastává 

názor, že potraviny stejné značky se příležitostně mohou lišit v chuti a receptuře na 

základě určitých podmínek na místních trzích v rámci EU a že využívání lokálních 

surovin a nutnost brát v úvahu vnitrostátní právo nebo záměry úpravy složení potravin 

mohou vést k odlišnostem; 

11. zdůrazňuje význam občanské společnosti při analýze a zpochybňování praktik dvojí kvality 

a zvyšování povědomí o nich; vyzývá k navýšení podpory pro vnitrostátní organizace 

spotřebitelů, zejména v zemích, kde jsou poměrně slabé, aby mohly navýšit své kapacity, 

rozvíjet své zkušební činnosti a spolu s příslušnými orgány přispívat ke sledování 

a odhalování případů nekalých odchylek u výrobků; požaduje lepší ochranu 

institucionálních a individuálních oznamovatelů v oblasti bezpečnosti potravin a práv 

spotřebitelů; 

12. zdůrazňuje, že argumenty, které se odvolávají na preference spotřebitelů a úpravu složení 

potravin, nemohou v případě, že nejsou doprovázeny dostatečnými a vhodnými 

informacemi, jako jsou informace o dodržování příslušných vnitrostátních předpisů, 

rozhodně odůvodnit uvádění výrobků dvojí kvality na trh, neboť tyto produkty neodrážejí 

všeobecný zájem spotřebitelů a preference spotřebitelů nejsou transparentně stanoveny;  

13. důrazně odmítá tvrzení některých výrobců, že změny ve složení či kvalitě jsou prováděny 

proto, aby ceny odpovídaly očekáváním spotřebitelů; zdůrazňuje, že rozličné studie 

prokázaly, že výrobky nižší kvality jsou často dražší než jejich kvalitnější ekvivalenty jinde 

v EU; 

14. domnívá se, že na jednotném trhu by se v podstatě neměly vyskytovat žádné rozdíly 

v kvalitě nebo výživové hodnotě výrobků, které jsou na trh uvedeny v konkrétním 

a totožném typu obalu; konstatuje, že výrobky stejné značky se však mohou vyznačovat 

odlišnými vlastnostmi způsobenými legitimními faktory, k nimž patří geografická poloha 

výroby, zvláštní místní požadavky nebo rozdíly v zásobování surovinami v důsledku jejich 

geografické či sezónní dostupnosti, ale že spotřebitelé by měli být řádně informováni 

jasným a viditelným způsobem na balení výrobku o veškerých odchylkách ve složení 

a vlastnostech v porovnání s původní recepturou; vyzývá Komisi, aby za tím účelem 

navrhla úpravu právních předpisů týkajících se označování produktů; 

15. důrazně vybízí k využívání zásady oběhového hospodářství pro obaly výrobků 

a zdůrazňuje, že pokud se bude balení výrobku v jednom státě držet této zásady, měl by 

výrobce vyvinout intenzívní úsilí, aby zajistil, že tak tomu bude i u všech jeho výrobků 

uváděných na trh pod stejnou značkou a ve stejném typu balení v celé EU i mimo ni; 

16. trvá na významu pojmu „referenční výrobek“, proti němuž se budou poměřovat očekávání 

spotřebitelů; zdůrazňuje, že spotřebitelé musí být náležitě informováni o složení produktů, 

které kupují, aby nezakoupili produkt, jehož složení se odlišuje od toho, který mají na 

mysli; 

17. zdůrazňuje, že některé případy dvojí kvality výrobků jsou způsobeny nedostatečným 
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prosazováním právních předpisů EU; vyzývá orgány členských států, aby s naléhavostí 

prosazovaly stávající pravidla EU týkající se označování potravin, mimo jiné v souvislosti 

se strojně odděleným masem; 

18. vítá nedávné iniciativy Komise řešit otázku dvojí kvality, zejména aktualizaci směrnice 

o nekalých obchodních praktikách v rámci návrhu o ochraně spotřebitelů známém coby 

Nová politika pro spotřebitele; vyjadřuje však politování nad tím, že navrhovaná úprava 

článku 6 směrnice o nekalých obchodních praktikách nemusí vést k větší právní jistotě; 

domnívá se, že úprava přílohy I směrnice o nekalých obchodních praktikách zařazením 

praxe dvojí kvality na „černou listinu“ je nejúčinnějším způsobem, jak bojovat proti 

případům dvojí kvality na trhu; vyzývá Komisi, aby poskytla právní rámec, který umožní 

spotřebitelům vyhledat nápravu od výrobců v případech, kdy jsou porušena jejich práva; 

19. konstatuje, že dvojí kvalita výrobků se netýká pouze potravinářských výrobků, ale zasahuje 

do mnoha dalších odvětví, jako je např. kosmetický průmysl; vyzývá, aby bylo vyvinuto 

další úsilí k zavedení nediskriminační praxe mezi členskými státy a pravidel pro všechny 

výrobky na vnitřním trhu; 

20. zdůrazňuje, že jsou nezbytné účinné a komplexní právní předpisy s jasnými pokyny k tomu, 

jakým způsobem bojovat s problematikou dvojí kvality. 
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