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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že pre spotrebiteľov je dôležité vedieť, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré 
kupujú; víta preto pripravované vykonávacie akty Komisie o uplatňovaní dobrovoľného 
označovania pôvodu všetkých zložiek potravín; vyzýva prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov, aby v tomto smere vyvinuli iniciatívu a zabezpečili účinné 
systémy vysledovateľnosti a zaručili transparentnosť uvádzaním presných informácií na 
svojich výrobkoch;

2. víta pripravovaný vykonávací akt Komisie o označovaní pôvodu všetkého mäsa a 
o posúdení vplyvu označovania pôvodu v prípade mäsa použitého ako potravinová zložka; 
zdôrazňuje význam jasných, harmonizovaných pravidiel a vyzýva členské štáty aby 
urýchlene a uceleným spôsobom presadzovali tieto pravidlá v celej EÚ; je však 
znepokojený skutočnosťou, že akékoľvek ďalšie právne predpisy v tejto oblasti môžu 
narušiť hospodársku súťaž, obmedziť prístup na trh alebo viesť k zvýšeniu nákladov pre 
MSP a spotrebiteľov;

3. zdôrazňuje potrebu znovu získať dôveru spotrebiteľov v jednotný trh s potravinami; 
zdôrazňuje, že ďalší postup by mal skôr spočívať v samoregulácii, kvalitnejších 
a transparentnejších právnych predpisoch a ich efektívnom vykonávaní a nie v zavádzaní 
nových právnych predpisov; 

4. vyzýva členské štáty na zlepšenie koordinácie medzi orgánmi zodpovednými za zdravie 
v jednotlivých členských štátoch, keďže chýbajúca primeraná výmena informácií často 
vytvára priestor pre nečestné subjekty v dodávateľskom reťazci;

5. domnieva sa, že odkaz na podvodné praktiky vo všeobecnom potravinovom práve je 
nedostatočný a neuvádza podvody, ktoré nepredstavujú riziko z hľadiska bezpečnosti 
potravín či verejného zdravia; vyzýva Komisiu, aby poskytla vymedzenie pojmu podvod, 
ktoré zahrnie finančný zisk a úmysel vykonávať podvodné praktiky;

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili poskytnutie dostatočných prostriedkov 
na neoznámené a nezávislé úradné kontroly vykonávané dobre vybaveným a vyškoleným 
personálom; zdôrazňuje, že účinné kontroly a inšpekcie by sa mali vykonávať tak, aby 
nevytvárali zbytočnú administratívnu záťaž pre MSP;

7. víta skutočnosť, že Komisia v rámci svojho preskúmania úradných kontrol stanovila 
ekonomické opatrenia odradzujúce od podvodov; zdôrazňuje však, že sankcie v súčasnosti 
uplatňované v potravinárstve sú nedostatočné na to, aby bránili podvodom; naliehavo 
preto žiada Komisiu a členské štáty, aby zaviedli prísnejšie, primeranejšie 
a odrádzajúcejšie sankcie;

8. vyjadruje znepokojenie, že prípady podvodov zriedkavo vyústia do podania žaloby; 
zdôrazňuje, že treba lepšie stanoviť priority v rámci týchto vyšetrovaní a zlepšiť 
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spoluprácu medzi všetkými príslušnými verejnými orgánmi (ako je Potravinový 
a veterinárny úrad, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), colné orgány a orgány 
presadzovania práva) a prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, najmä čo sa týka 
cezhraničných podvodov; zdôrazňuje potrebu zlepšenia zručností proti podvodom, ako sú 
kompetencie v oblasti používania IT nástrojov a zberu údajov, ako aj zabezpečiť 
primerané zdroje pre potravinárske a veterinárne orgány; vyzýva členské štáty, aby zvážili 
vytvorenie špecializovaných kriminálnych jednotiek a zaujali skôr proaktívny než 
reaktívny prístup pri zabezpečovaní komplexného monitorovania a zavádzania 
efektívnych opatrení na boj proti podvodom týkajúcich sa potravín.
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