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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je pomembno, da potrošniki vedo, od kod izvira hrana, ki jo kupujejo; zato 
pozdravlja prihodnje izvedbene akte Komisije o prostovoljnem označevanju izvora vseh 
sestavin živil; poziva nosilce živilskih dejavnosti, naj prevzamejo pobudo in zagotovijo 
učinkovite sisteme sledljivosti ter preglednost, ki jo lahko dosežejo z natančnimi podatki 
na svojih izdelkih;

2. pozdravlja prihodnji izvedbeni akt Komisije o označevanju izvora vsega mesa in njeno 
oceno učinka označevanja izvora za meso, ki se uporablja kot sestavina živil; poudarja 
pomen jasnih, harmoniziranih pravil in poziva države članice, naj jih hitro in skladno 
uveljavijo po vsej EU; vendar izraža zaskrbljenost, da bi nadaljnja zakonodaja na tem 
področju lahko ogrozila konkurenco, omejila dostop do trga in povzročila povečane 
stroške za mala in srednja podjetja ter potrošnike;

3. želi poudariti, da je treba ponovno pridobiti zaupanje potrošnikov v enotni trg živil; 
poudarja, da pravo pot predstavljajo samoregulacija, boljša in pregledna zakonodaja in 
njeno učinkovito izvajanje, ne pa kopičenje novih predpisov; 

4. poziva države članice, naj izboljšajo usklajenost zdravstvenih organov v posameznih 
državah članicah, saj pomanjkanje izmenjave ustreznih informacij pogosto odpira prostor 
za nepoštene akterje v dobavni verigi;

5. meni, da splošna živilska zakonodaja1 nezadostno obravnava goljufije in da ne zajema 
goljufij, ki ne predstavljajo tveganja v zvezi z varnostjo živil ali tveganja za javno zdravje; 
poziva Komisijo, naj opredeli pojem goljufije, ki vključuje finančni dobiček in namero 
goljufije;

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo za nenapovedan in neodvisen uradni 
nadzor namenjena zadostna sredstva in ga bo izvajalo dobro opremljeno in usposobljeno 
osebje; poudarja, da je treba učinkovit nadzor in inšpekcije izvajati tako, da ne bodo 
pomenile nepotrebnega administrativnega bremena za mala in srednja podjetja;

7. pozdravlja dejstvo, da pregledovanje uradnega nadzora, ki ga opravlja Komisija, z 
gospodarskimi ukrepi odvrača od goljufij; vendar želi poudariti, da sedanje kazni v 
živilskem sektorju niso primerne za preprečevanje goljufij; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj uvedejo strožje, sorazmerne in bolj odvračilne sankcije;

8. je zaskrbljen, da primeri goljufij le redko vodijo do sodnih postopkov; poudarja, da je 
potrebna boljša prednostna razvrstitev preiskav in boljše sodelovanje med vsemi 
ustreznimi javnimi organi (kot na primer Urad za prehrano in veterinarstvo, Evropski urad 
za boj proti goljufijam (OLAF), carinski organi in organi pregona) in nosilci živilskih 
dejavnosti, predvsem na področju čezmejnih goljufij; poudarja potrebo po izboljšanju 

                                               
1 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
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znanja za preprečevanje goljufij, kot na primer pri orodjih informacijske tehnologije in 
zbiranju podatkov, ter zagotavljanju ustreznih virov organom za prehrano in veterinarstvo; 
poziva države članice, naj preučijo možnost vzpostavitve specializiranih kriminalističnih 
enot in naj delujejo proaktivno in ne reaktivno ter zagotovijo celovite spremljanje in 
učinkovite ukrepe za boj proti goljufijam v zvezi s hrano.
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