
PA\1001710SK.doc PE516.893v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2013/2091(INI)

2.9.2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k potravinovej kríze, podvodom v potravinovom reťazci a jeho kontrole
(2013/2091(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anna Maria Corazza Bildt



PE516.893v01-00 2/3 PA\1001710SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\1001710SK.doc 3/3 PE516.893v01-00

SK

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; obáva sa však, že ďalšie právne predpisy v tejto oblasti môžu viesť k zvýšeniu 
nákladov pre MSP a spotrebiteľov;

3. zdôrazňuje potrebu znovu získať dôveru spotrebiteľov v jednotný trh s potravinami; 
poukazuje na to, že cestu vpred predstavuje skôr samoregulácia, lepšie právne predpisy 
a účinné kontrolné činnosti než ďalšie právne predpisy; 

4. domnieva sa, že odkaz na podvodné praktiky vo všeobecnom potravinovom práve1 je 
nedostatočný a neuvádza podvody, ktoré nepredstavujú riziko z hľadiska bezpečnosti 
potravín či verejného zdravia; vyzýva Komisiu, aby stanovila definíciu podvodu, ktorá 
zahrnie finančný zisk a úmysel vykonávať podvodné praktiky;

5. 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 a odrádzajúcejšie sankcie;

6. je znepokojený skutočnosťou, že prípady podvodov zriedkavo vyústia do podania žaloby; 
zdôrazňuje potrebu zlepšiť spoluprácu medzi všetkými príslušnými verejnými orgánmi 
a prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov; zdôrazňuje potrebu zlepšiť zručnosti 
v oblasti boja proti podvodom a byť radšej proaktívnym než reaktívnym.


