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NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. konstatuje, že podvody v potravinovém dodavatelském řetězci otřásly důvěrou 

spotřebitelů v bezpečnost potravin v EU a mají negativní dopad na celý potravinový 

dodavatelský řetězec od výrobců až po spotřebitele; konstatuje, že důvěra spotřebitelů 

musí být obnovena; domnívá se, že v tomto kontextu mohou krátké dodavatelské řetězce 

(místní a regionální) zaručit větší transparentnost a nahradit dlouhé a komplikované 

dodavatelské řetězce, které sehrály významnou roli v krizi související s potravinovými 

podvody; 

2. žádá Komisi, aby předložila legislativní návrhy podle nařízení č. 1151/2012 (jakostní 

produkty) týkající se označení pro uvádění produktů na místní trh a přímý prodej, které by 

pomohlo podpořit tyto trhy a přispělo ke zvýšení hodnoty produkce zemědělců; 

3. poznamenává, že podvody s potravinami mohou zmařit významné úsilí o posílení 

a modernizaci kontrol v oblasti zdraví, bezpečnosti a kvality v potravinovém 

dodavatelském řetězci, které bylo vyvinuto na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, 

a poškodit pověst evropských potravin; 

4. konstatuje, že je zapotřebí jasná, právně platná definice podvodu s potravinami vztahující 

se na celou EU, která by umožnila účinné potírání podvodů v potravinovém 

dodavatelském řetězci; 

5. zdůrazňuje, že vzhledem k povaze jednotného trhu EU přesahují podvody s potravinami 

v řadě případů hranice členských států a stávají se hrozbou pro zdraví všech evropských 

občanů; 

6. poukazuje na nezbytnost standardních požadavků v oblasti kvality kontroly potravin 

platných pro celou EU v souladu s nařízením č. 178/2002 a na to, že dodržování 

a prosazování předpisů EU závisí na provádění úředních kontrol členskými státy;  

7. poznamenává, že koncentrace velkoobchodu a maloobchodu napomáhá nekalým 

praktikám v potravinovém dodavatelském řetězci; 

8. vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své trestněprávní předpisy týkající se podvodů 

s potravinami a zajistily účinnost, přiměřenost a odrazující charakter trestů, pokud jde 

o nelegální zisky, kterých lze podvodem dosáhnout, a aby v případě potřeby stanovily 

přísnější, odrazující tresty; 

9. poukazuje na to, že přímá a posílená spolupráce mezi příslušnými orgány členských států 

při podezření na podvody s potravinami či při jejich potvrzení má zásadní význam pro 

odhalování a vyšetření podvodů; 

10. podotýká, že je zásadně důležité, aby byly řádně uplatňovány a vymáhány stávající 
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předpisy; navrhuje, aby byly informace o produktech a výrobcích, u nichž bylo shledáno 

porušení evropských předpisů v oblasti potravin, zpřístupněny při nejbližší možné 

příležitosti spotřebitelům, a vyzývá Komisi, aby vypracovala pravidla v této věci; rovněž 

doporučuje rozsáhlejší sdílení informací a sdružování zdrojů mezi příslušnými orgány, 

které musí být jednoznačně určeny, a policejními orgány na úrovni členských států a EU 

za účelem vyšetřování a odhalování nepoctivých praktik a posílení důvěry spotřebitelů;  

11. doporučuje, aby měly všechny výzkumné laboratoře a jejich personál povinnost hlásit 

příslušným orgánům dozoru výsledky všech rozborů potravin a krmiv, které poukazují na 

spáchání podvodu nebo které mohou v boji proti podvodům pomoci; 

12. poukazuje na zásadní význam jasného a úplného povinného označování původu, které 

může přispět k potírání podvodů s potravinami díky větší transparentnosti potravinového 

dodavatelského řetězce; žádá Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrhy pro 

zlepšení sledovatelnosti produktů v potravinovém dodavatelském řetězci stanovením 

povinného označování masných výrobků;  

13. vítá nové předpisy o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které stanoví 

povinnost označování místa původu pro hovězí, vepřové, drůbeží a skopové maso; žádá 

Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrhy pro zlepšení sledovatelnosti 

produktů v potravinovém dodavatelském řetězci stanovením povinnosti označovat 

u těchto masných výrobků místo narození, místo chovu a místo porážky, jsou- li tato místa 

rozdílná; dále žádá o předložení legislativních návrhů týkajících se povinného označování 

místa původu mléka a mléčných výrobků, nezpracovaných potravin, masa použitého jako 

složka, jednosložkových produktů a složek představujících více než 50 % dané potraviny. 

14. zdůrazňuje, že je nutná sledovatelnost, kontrola a náležitá péče ze strany maloobchodníků 

s cílem zabezpečit dlouhé dodavatelské řetězce a zajistit, aby se spotřebitelé nestali 

nevědomými oběťmi podvodu; 

15. žádá rozšíření stávajících systémů sledovatelnosti a systematické uplatňování plynulé 

sledovatelnosti stanovené v základním nařízení (ES) č. 178/2002, která se týká potravin, 

krmiv, zvířat určených k produkci potravin a veškerých dalších látek, které jsou určeny 

k tomuto účelu nebo u nichž se předpokládá, že budou přimíseny do potraviny nebo 

krmiva; požaduje, aby byl celý potravinový dodavatelský řetězec ve všech fázích výroby, 

zpracování, prodeje a distribuce v celé Evropě transparentní a plně otevřen kontrolám, aby 

mohly být rychle rozpoznány podvodné potravinářské výrobky; 

16. vyzývá k zavedení právní ochrany pro zaměstnance, kteří příslušným orgánům poskytnou 

informace o nesrovnalostech v potravinářství. 
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