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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy::

1. zdůrazňuje, že je důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud pocházejí potraviny, které 
kupují; vítá proto chystané prováděcí akty Komise týkající se uplatňování dobrovolného 
označování původu všech složek potravin; vyzývá provozovatele potravinářských 
podniků, aby se v tomto ohledu chopili iniciativy a zajistili účinné systémy sledovatelnosti
a transparentnost uváděním přesných informací na výrobcích;

2. vítá chystaný prováděcí akt Komise o označování původu veškerého masa a posouzení 
dopadu označování původu v případě masa používaného jako složka potravin; zdůrazňuje 
důležitost jasných, harmonizovaných pravidel a vyzývá členské státy, aby tato pravidla 
urychleně a koherentním způsobem prosadily v celé EU; obává se však, že jakékoli další 
právní předpisy v této oblasti mohou narušit hospodářskou soutěž, omezit přístup na trh 
nebo vést ke zvýšení nákladů malých a středních podniků a spotřebitelů;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí obnovit důvěru spotřebitelů v jednotný trh s potravinami; 
poukazuje na to, že řešením do budoucna je spíše samoregulace, lepší a transparentní 
právní předpisy a jejich účinné provádění než další právní předpisy; 

4. vyzývá členské státy, aby zlepšily koordinaci mezi zdravotnickými orgány v jednotlivých 
členských státech vzhledem k tomu, že nedostatečná výměna informací často ponechává 
prostor nepoctivým činitelům v dodavatelském řetězci;

5. domnívá se, že zmínka o podvodných praktikách v obecném potravinovém právu1 je 
nedostatečná a že pomíjí podvody, které nepředstavují riziko pro bezpečnost potravin 
nebo veřejné zdraví; vyzývá Komisi, aby poskytla definici podvodného jednání, která 
zahrne finanční obohacení a úmyslně podvodné praktiky;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily poskytnutí dostatečných zdrojů na neohlášené
a nezávislé oficiální kontroly, které budou provádět dobře připravení a proškolení 
pracovníci; vyzdvihuje skutečnost, že účinné kontroly a inspekce by měly být prováděny 
takovým způsobem, aby se nevytvářela zbytečná administrativní zátěž pro malé a střední 
podniky;

7. vítá skutečnost, že přezkum oficiálních kontrol, který vypracovala Komise, obsahuje 
opatření, které ekonomicky odrazuje od podvodného jednání; zdůrazňuje však, že sankce, 
které jsou v potravinářství v současnosti uplatňovány, nejsou dostatečné k tomu, aby 
zabránily podvodům; naléhavě proto vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly tvrdší, 
přiměřené a ve vyšší míře odrazující sankce;

8. je znepokojen tím, že případy podvodné činnosti zřídkakdy vedou k podání soudních 
žalob; vyzdvihuje, že je zapotřebí, aby tato šetření získala vyšší prioritu a aby se zlepšila 

                                               
1 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
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spolupráce mezi všemi příslušnými veřejnými orgány (jako je Potravinový a veterinární 
úřad, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), celní orgány a orgány prosazování 
práva) a provozovateli potravinářských podniků, zejména v případě přeshraničních 
podvodů; zdůrazňuje potřebu zlepšit dovednosti v boji proti podvodům, jako např. 
způsobilost využívat nástroje informačních technologií a v oblasti sběru údajů,
a poskytovat potravinovým a veterinárním orgánům dostatečné zdroje; vyzývá členské 
státy, aby zvážily možnost vytvoření zvláštních útvarů pro boj s trestnou činností a aby při 
zajišťování komplexního sledování a zavádění účelných opatření pro boj proti podvodům
v potravinářství byly proaktivní a pouze nereagovaly na již vzniklou situaci.
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