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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; obává se 
však, že další právní předpisy v této oblasti mohou 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 právní předpisy 
a účinná kontrolní činnost než další právní předpisy; 

4. 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;

5. 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 
a ve vyšší míře odrazující sankce;

6. je znepokojen tím, že příklady podvodné činnosti zřídkakdy vedou k podání soudních 
žalob; vyzdvihuje potřebu zvýšené spolupráce mezi všemi příslušnými veřejnými orgány 
a provozovateli potravinářských podniků; zdůrazňuje potřebu zlepšit dovednosti v boji 
proti podvodům a být proaktivní a ne pouze reagovat na vzniklou situaci.

                                               
1 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.


