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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o potravinovej kríze, podvodom v potravinovom reťazci a jeho kontrole 

(2013/2091(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na päťbodový akčný plán1, ktorý Komisia predložila v marci 2013 v 

nadväznosti na podvody s konským mäsom;  

– so zreteľom na návrh nariadenia o úradných kontrolách a iných oficiálnych činnostiach 

vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania právnych predpisov o potravinách 

a krmivách, predpisov o zdraví a dobrých životných podmienkach zvierat, zdraví rastlín 

a rastlinnom rozmnožovacom materiáli a prípravkoch na ochranu rastlín 

(COM(2013)0265), 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7–0000/2013), 

A. keďže podľa všeobecnej zásady potravinového práva EÚ je zakázané uvádzať na trh 

potraviny, ktoré nie sú bezpečné, alebo potraviny s nesprávnym či zavádzajúcim 

označením; 

B. keďže platný regulačný rámec pre bezpečnosť potravín a potravinový reťazec zabezpečil 

spotrebiteľom v EÚ doteraz najvyššiu úroveň potravinovej bezpečnosti; 

C. keďže nedávne prípady podvodov s potravinami zároveň narušili dôveru spotrebiteľov v 

potravinový reťazec a mali nepriaznivý vplyv na agropotravinárske odvetvie, pretože 

jednotlivé prípady poškodzujú celkovú povesť tohto kľúčového odvetvia hospodárstva 

EÚ; keďže obnova dôvery spotrebiteľov má prvoradý význam;  

D. keďže potravinové právo EÚ je veľmi podrobné v oblasti potravinovej bezpečnosti a 

zahŕňa kontroly a testy na rezíduá a inej kontaminácie potravín a krmív, no keďže okrem 

všeobecného ustanovenia, že spotrebitelia nesmú byť zavádzaní, neexistuje rámec, ktorý 

by sa konkrétne zameriaval na podvody s potravinami; 

E. keďže neexistujú štatistiky o výskyte podvodov s potravinami v EÚ a keďže Komisia len 

nedávno vymedzila potravinové podvody ako novú oblasť činnosti; 

F. keďže k nedávnym podvodom s potravinami patrí uvádzanie na trh a predaj bežnej múky 

ako biomúky, klietkových vajec ako biovajec, cestárskej soli ako potravinovej soli a 

konského mäsa ako hovädzieho mäsa, a tiež používanie metanolového alkoholu v 

liehovinách;  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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G. keďže potravinový reťazec je častokrát dlhý a zložitý a zahŕňa mnohých 

prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a ďalšie subjekty;  

H. keďže obchodníci a sprostredkovatelia v potravinovom reťazci nie sú vždy registrovaní a 

nemajú povolenia ako prevádzkovatelia potravinárskeho podniku; keďže Komisia a 

členské štáty sú často neistí v konštatovaní, koľko neregistrovaných obchodníkov je na 

trhu;  

I. keďže zodpovednosť za plnenie a presadzovanie potravinového práva EÚ je na členských 

štátoch a keďže presadzovanie a kontrola sa teda väčšinou obmedzujú na úroveň 

jednotlivých štátov, v dôsledku čoho je celoeurópsky a cezhraničný prehľad obmedzený 

až neexistujúci; 

J. keďže príslušné orgány niektorých členských štátov majú špecializované policajné 

jednotky na boj proti podvodom s potravinami; keďže kontroly v niektorých členských 

štátoch sú čiastočne delegované na súkromné kontrolné orgány; keďže v iných členských 

štátoch vykonávajú kontroly v plnej miere príslušné orgány;  

K. keďže systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá je užitočný nástroj rýchlej 

výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, ako tomu bolo napríklad v 

nedávnych prípadoch podvodov s konským mäsom;  

L. keďže Potravinový a veterinárny úrad Komisie (FVO) je zodpovedný za kontrolu súladu s 

požiadavkami potravinovej bezpečnosti a kvality EÚ a keďže jeho audity sa bežne 

ohlasujú vopred a pripravujú sa v spolupráci s príslušnými orgánmi; keďže počet kontrol 

ročne je limitovaný obmedzenou kapacitou FVO; keďže FVO naznačil, že v súčasnosti 

nie je vybavený ani vyškolený tak, aby sa mohol zamerať na potravinové podvody;  

M. keďže Europol zaznamenal nárast počtu prípadov podvodov s potravinami a očakáva, že 

tento trend bude pokračovať spolu s čoraz väčším zapojením zločineckých organizácií do 

potravinových podvodov;  

N. keďže členské štáty môžu využívať informačný systém Europolu na to, aby zdieľali 

informácie o cezhraničných vyšetrovaniach; keďže Europol môže členským štátom 

pomáhať na požiadanie iba prostredníctvom svojich odborných poznatkov, analytických 

nástrojov a databáz; keďže v prípade podvodov s konským mäsom členské štáty najskôr 

odmietali spolupracovať s Europolom ; 

Potravinové podvody: rozsah a vymedzenie pojmov 

1. uvedomuje si, že boj proti podvodom s potravinami je relatívne nová úloha v európskej 

agende a že v minulosti nepatril k hlavným prioritám pri tvorbe a presadzovaní zákonov 

na úrovni EÚ alebo jednotlivých štátov;   

2. vyzdvihuje nutnosť získať lepší prehľad o rozsahu, výskyte a súčastí prípadov 

potravinových podvodov v EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby systematicky 

zhromažďovali údaje o prípadoch podvodov a vymieňali si najlepšie postupy odhaľovania 

potravinových podvodov a boja proti nim; 
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3. konštatuje, že právo EÚ v súčasnosti nevymedzuje pojem potravinového podvodu a že 

členské štáty k nemu zaujímajú rôzne prístupy; nazdáva sa, že jednotná definícia je 

nevyhnutná pre prípravu celoeurópskeho prístupu k boju proti potravinovým podvodom;  

zdôrazňuje potrebu urýchleného prijatia jednotného vymedzenia pojmu na úrovni EÚ 

vrátane takých prvkov, ako sú:1) nesúlad s potravinovým právom a/alebo zavádzanie 

spotrebiteľa, 2) zámer a 3) finančný zisk; 

4. konštatuje, že nedávne prípady podvodov s potravinami odhalili rôzne druhy 

potravinových podvodov, okrem iného nahrádzanie základných zložiek lacnejšími 

alternatívami, nesprávne označovanie živočíšnych druhov použitých v mäsovom výrobku, 

nesprávne uvedenie hmotnosti, predaj bežných potravín ako biopotravín, neoprávnené 

použitie loga pôvodu alebo projektu Animal Welfare Quality, označovanie rýb chovaných 

v akvakultúre ako voľne žijúce ryby, falšovanie a predaj potravín po uplynutí záručnej 

lehoty;  

5. zdôrazňuje, že k potravinám, ktoré sú často predmetom nekalej činnosti, patria olivový 

olej, ryby, biovýrobky, obilniny, med, káva čaj, koreniny, víno, niektoré ovocné džúsy a 

mlieko;  

6. vyjadruje znepokojenie nad signálmi poukazujúcimi na zvyšujúci sa počet takýchto 

prípadov a na rastúci trend, ktorý je odrazom štrukturálnych nedostatkov v potravinovom 

reťazci;  

Priaznivé faktory 

7. konštatuje, že k podvodom s potravinami dochádza všeobecne vtedy, keď je potenciálny 

finančný zisk vysoký a riziko prichytenia nízke; nazdáva sa, že je poľutovaniahodné, ak sa 

páchanie potravinového podvodu v EÚ považuje za lukratívne a že šance odhalenia sú 

pomerne nízke;  

8. poukazuje na zložitosť a cezhraničný charakter potravinového reťazca v kombinácii s 

prevažne vnútroštátnym charakterom kontrol, sankcií a vynucovania, čo je stav, ktorý 

pravdepodobne zvyšuje riziko potravinového podvodu; 

9. upriamuje tiež pozornosť na ostatné faktory, ktoré sa často uvádzajú v súvislosti s tým, že 

prispievajú k podvodom s potravinami, ako napríklad súčasná hospodárska kríza, úsporné 

opatrenia ovplyvňujúce kontrolné orgány a tlak zo strany maloobchodného sektora a 

ostatných subjektov vyrábať potraviny čoraz lacnejšie; 

10. domnieva sa, že by sa mala objasniť aj úloha obchodníkov a legislatívny rámec, ktorý 

platí pre predaj medzi podnikmi (business-to-business); 

Poučenia a odporúčania 

Inštitucionálny rámec 

11. víta rozhodnutie Komisie vytvoriť tím pre boj proti potravinovým podvodom a uznáva 

úsilie Europolu v boji proti potravinovým podvodom;  
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12. vyzýva Komisiu, aby rozšírila zameranie auditov FVO tak, aby zahŕňali aj potravinové 

podvody;  nazdáva sa, že FVO by mal využívať neohlásené kontroly;  

13. vyzýva rozpočtový orgán, aby zvýšil kapacitu a zdroje FVO a tímu Komisie pre boj proti 

podvodom;  

14. navrhuje, aby sa raz ročne konalo vypočutie FVO vo výbore ENVI, na ktorom by sa 

prediskutovali ukončené aj budúce audity skôr, ako FVO prijme pracovný program na 

nasledujúci rok; 

15. konštatuje, že členské štáty sa musia často boriť s problémami, aby mohli úspešne stíhať 

potravinárske podniky páchajúce podvody, ktoré fungujú za hranicami EÚ, pretože pritom 

musia riešiť problém príslušnosti súdov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 

členské štáty systematicky nespolupracujú s Europolom pri cezhraničných prípadoch 

potravinových podvodov, ale pracujú bilaterálne;  

16. uznáva význam informátorov pri odhaľovaní nekalých postupov v potravinárskom 

odvetví;  vyzýva členské štáty, aby vytvárali správne podmienky umožňujúce 

informátorom bezpečne a anonymne oznamovať nesprávne postupy; 

Legislatívny rámec 

17. domnieva sa, že úradné kontroly by sa nemali zameriavať iba na otázky potravinovej 

bezpečnosti, ale aj na predchádzanie podvodom; víta skutočnosť, že návrh Komisie na 

revíziu úradných kontrol zahŕňa kontroly navyše, čo sa týka potravinových podvodov v 

prípade, ak príslušné orgány dôvodne podozrievajú niektorého prevádzkovateľa z 

podvodného konania;  

18. poznamenáva, že v niektorých členských štátoch sú kontroly čiastočne delegované na 

súkromné kontrolné orgány; zdôrazňuje, že príslušné orgány členských štátov by mali 

vždy dohliadať na systémy kontroly a overovať, schvaľovať a dôkladne preskúmavať 

všetky súkromné systémy kontroly, a zabezpečovať tak súlad s vnútroštátnymi a 

medzinárodnými normami; 

19. uznáva dôležitosť jasného a transparentného označovania medzi podnikmi a vyzýva 

Komisiu, aby tam, kde je to nutné, revidovala potravinové právo EÚ v tejto oblasti a 

znižovala tým riziko podvodov s potravinami; 

20. nazdáva sa, že všetci prevádzkovatelia, ktorí uskladňujú suroviny, potravinové prísady 

alebo potravinové výrobky z humánneho potravinového reťazca, vrátane obchodníkov a 

majiteľov chladiarenských skladov, by mali byť zaregistrovaní ako prevádzkovatelia 

poľnohospodárskych podnikov a podliehať kontrolám;  

21. vyzýva Komisiu, aby spoločne so zúčastnenými stranami a členskými štátmi urýchlila 

svoje úsilie pri preskúmaní rozsahu a nutnosti zavádzania elektronických certifikačných 

systémov do potravinového reťazca, ktorými by sa mohla znížiť pravdepodobnosť 

podvodu založeného na papierových osvedčeniach; 

22. pripomína, že Parlament už v minulosti vyzval Komisiu, aby uskutočnila posúdenie 
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vplyvu pre označovanie pôvodu čerstvého mäsa a výrobkov s obsahom mäsa; žiada 

Komisiu, aby urýchlene predložila svoje posúdenia vplyvu a správy k tejto otázke; 

zdôrazňuje, že označovanie pôvodu nie je nástrojom boja proti potravinovým podvodom, 

hoci môže nepriamo viesť k lepšie informovanému a transparentnejšiemu dodávateľskému 

reťazcu;  

Zodpovednosť podnikov 

23. nazdáva sa, že potravinárske odvetvie by ocenilo aktívny rozvoj programy proti 

podvodom v rámci súkromného sektora, ako napr. kontroly integrity výrobkov, a víta 

súčasné iniciatívy vrátane globálnej iniciatívy pre potravinovú bezpečnosť; 

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili stanovenie zákonnej povinnosti pre 

prevádzkovateľov poľnohospodárskych podnikov nahlasovať príslušným orgánom výskyt 

prípadov podvodov s potravinami; 

25. je presvedčený, že maloobchodný sektor je osobitne zodpovedný za to, že zaručí integritu 

potravín a bude od dodávateľov požadovať istý a bezpečný dodávateľský reťazec;  

nesúhlasí s tlakom na prvotných výrobcov spomedzi maloobchodných prevádzkovateľov 

a ostatných potravinárskych podnikov vyrábať čoraz lacnejšie potraviny;  

Presadzovanie a kontroly 

26. je presvedčený, že je nutná zmena postoja zodpovedných orgánov, presun z 

administratívneho a veterinárneho prístupu k politickému prístupu vychádzajúcemu zo 

skúseností zvláštnej skupiny dánskeho úradu pre potraviny a orgánov Arma dei 

Carabinieri a Guardia di Finanza v Taliansku;  

27. zdôrazňuje, že presadzovanie by malo byť založené na riziku a malo by zahŕňať rozvoj 

profilu rizika a hodnotenia zraniteľnosti pre každý dodávateľský reťazec a každú 

potravinu a malo by sa pritom opierať o prebiehajúce akademické štúdie, ktoré kombinujú 

poznatky v oblasti overovania potravín a kriminológie vrátane výskumu VU Univerzity v 

Amsterdame a Uuniverzity vo Wageningene;  

28. odporúča, aby FVO a orgány jednotlivých štátov zahrnuli do svojich auditov aj tzv. 

kontroly hmotnostnej bilancie vstupných a výstupných tokov;  

29. vyzýva Komisiu, aby urýchlene zaviedla elektronický systém umožňujúci rýchlu výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a Komisiou v prípadoch podvodov s potravinami;  

Sankcie 

30. víta návrh Komisie posilniť tresty minimálne s cieľom zabezpečiť, aby sa odstránili 

hospodárske výhody vyplývajúce z porušenia predpisov, no nazdáva sa, že takéto 

opatrenie nie je dostatočne odrádzajúce; nazdáva sa, že členské štáty by mali stanoviť 

tresty za potravinové podvody, ktoré by predstavovali aspoň dvojnásobok sumy 

hospodárskeho zisku zamýšľaného podvodom; považuje za potrebné stanoviť ako 

dodatočne odstrašujúci prvok ešte vyššie tresty za podvody, v ktorých sa zámerne 

ohrozuje verejné zdravie; okrem toho navrhuje, aby boli v prípade opakovaných prečinov 
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odňaté prevádzkovateľom potravinárskych podnikov registrácie;  

31. vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala údaje z členských štátov a podávala správy o 

rôznych režimoch v členských štátoch, pokiaľ ide o druhy a úrovne sankcií za prečiny 

potravinového podvodu a o fungovaní sankčných režimov; 

32. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Potravinová bezpečnosť a záujmy spotrebiteľov stáli zväčša vždy v centre pozornosti práce 

Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín. Okrem toho sa v posledných rokoch čoraz viac dostával do popredia s tým súvisiaci, 

no predsa oddelený problém potravinového podvodu ako dôsledok prípadov podvodného 

označovania potravín a iných podvodov s potravinami, ktoré sa prejavili na potravinovom 

reťazci EÚ. Príklady, ako je používanie cestárskej soli v potravinách, predaj bežných vajec 

označených ako biovajec či najnovšie škandály s konským mäsom poukazujú na možný 

pretrvávajúci alebo štrukturálny problém. Tieto prípady podvodov s potravinami sa už 

negatívne prejavili na dôvere spotrebiteľov v potravinový reťazec, čo spôsobuje značný 

paradox: potraviny sú bezpečnejšie než kedykoľvek predtým, no dôvera spotrebiteľov je 

nízka. Pravdepodobnosť, že bežný európsky občan zomrie v dôsledku chrípky než v dôsledku 

nebezpečných potravín, je 260 krát vyššia, napriek tomu jedna tretina spotrebiteľov 

nedôveruje údajom na označeniach potravín. 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa preto z tohto dôvodu 

rozhodol predložiť iniciatívnu správu, v ktorej sa bude venovať potravinovému podvodu, a 

najmä: jeho definícii a rozsahu pôsobnosti; faktorom prispievajúcim k jeho výskytu a 

možným riešeniam. 

 

Rozsah a vymedzenie pojmov 

 

Na rozdiel od USA nemá EÚ všeobecne uznané vymedzenie pojmu potravinového podvodu, 

keďže súčasný legislatívny rámec EÚ sa zameriava prevažne na potravinovú bezpečnosť. 

jediné všeobecné usmernenie možno nájsť v nariadení 178/2002 o všeobecných zásadách a 

požiadavkách potravinového práva, v ktorých sa uvádza, že označovanie, propagácia, 

prezentácia a balenie „nesmú spotrebiteľov zavádzať”, hoci praktické uplatňovanie tohto 

ustanovenia sa v jednotlivých členských štátoch značne líši a počet kontrol v tejto oblasti je 

nanajvýš obmedzený.  Potravinový podvod preto zostáva prevažne neodhalený, najmä vtedy, 

ak nemá dôsledky na verejné zdravie či bezpečnosť potravín.  Preto je ťažké určiť súčasný 

rozsah potravinového podvodu v EÚ, hoci väčšina strán podieľajúcich sa na tejto správe 

uvádza, že má stúpajúcu tendenciu. 

Ako uvádzajú Spink a Moyer1, je „potravinový podvod kolektívny pojem zahŕňajúci 

dobrovoľnú a zámernú náhradu, pridanie, manipuláciu alebo nesprávny podiel potraviny, 

potravinovej zložky alebo potravinového obalu, prípadne chybný alebo zavádzajúci údaj o 

výrobku v záujme hospodárskeho zisku”. Ak vychádzame z tohto vymedzenia pojmu, 

hlavnými charakteristikami potravinového podvodu sú: 1) nesúlad s potravinovým právom 

a/alebo zavádzanie spotrebiteľa, 2) nesúlad je zámerný a 3) z dôvodov finančného zisku. 

K rôznym druhom potravinového podvodu patrí falšovanie, náhrada, manipulácia alebo 

napodobovanie. K najviac ohrozeným výrobkom patria ryby, olivový olej a biopotraviny. 

 

10 produktov, ktoré sú najčastejšie ohrozené potravinovým 

podvodom 

1 Olivový olej 

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud / Spink, J, a Moyer, DC In: Journal of Food Science, 2011, 

zväzok 75 (číslo 9), s. 57-63.). 
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2 Ryby 

3 Biopotraviny 

4 Mlieko  

5 Obilniny 

6 Med a javorový sirup 

7 Káva a čaj 

8 Koreniny (napr. šafran a čili korenie) 

9 Víno  

10 Niektoré ovocné džúsy 

Tabuľka č. 1. Vychádza zo Spinka a kol.1 a informácií od združení maloobchodníkov a 

odvetvia  

 

Priaznivé faktory 

 

Riziko podvodu je najvyššie vtedy, keď je riziko prichytenia najmenšie a potenciálny 

hospodársky zisk vysoký.  Zložitosť a cezhraničný charakter potravinového reťazca v 

kombinácii s prvoradým zameraním na potravinovú bezpečnosť a prevažne vnútroštátnym 

charakterom kontrol a vynucovania sa často uvádzajú ako faktory prispievajúce k tomu, že 

riziko skutočného odhalenia potravinového podvodu je nízke. Hospodársky zisk z podvodu sa 

navyše zvyšuje často neúčinným sankčným režimom: relatívne nízke sankcie a veľké rozdiely 

medzi členskými štátmi. K ďalším faktorom prispievajúcim k potravinovému podvodu patria 

súčasná hospodárska kríza, úsporné opatrenia ovplyvňujúce kontrolné orgány a tlak zo strany 

maloobchodného sektora a ostatných subjektov vyrábať potraviny čoraz lacnejšie. Okrem 

toho by sa mala spresniť aj úloha obchodníkov a legislatívny rámec, ktorý platí pre predaj 

medzi podnikmi (business-to-business). Dôkaz, že zločinecké organizácie sa čoraz viac 

zapájajú do potravinového podvodu, preto vyvoláva o to väčšie znepokojenie. 

 

Poučenia 

 

Hoci verejné zdravie a bezpečnosť potravín majú aj naďalej najvyššiu prioritu, navrhujeme, 

aby Komisia a členské štáty rozšírili svoj záber, politiky a kontroly výlučne zo zdravia a 

bezpečnosti potravín aj na potravinový podvod.   

Po prvé je nutné vymedziť, čo predstavuje potravinový podvod:  jasné a zosúladené 

vymedzenie pojmu je dôležitým základom pre účinný prístup jednotlivých štátov a prístup 

EÚ. Po druhé, mala by sa rozšíriť úloha FVO pri odhaľovaní potravinového podvodu, a spolu 

s ňou aj jej zdroje. Členské štáty by mali viac spolupracovať pri cezhraničných 

vyšetrovaniach prostredníctvom Europolu. Po tretie, úradné kontroly by sa mali zameriavať aj 

na boj proti potravinovému podvodu a príslušné orgány by mali vždy preverovať a 

schvaľovať súkromné orgány kontroly, ktoré prevezmú niektoré úlohy úradných kontrol. 

Prehodnotiť by sa mali tiež pravidlá o sprostredkovateľskom označovaní a sprostredkujúcich 

obchodníkoch. Po štvrté, potravinársky sektor samotný zohráva kľúčovú úlohu. Mali by sa 

povzbudzovať súkromné iniciatívy na stanovovanie programov boja proti podvodom a 

zákonná povinnosť prevádzkovateľov potravinárskych podnikov ohlasovať príslušným 

orgánom prípady podvodov v ich odvetví by mohla prispieť k odhaleniu väčšieho počtu 

                                                 
1 Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated 

Adulteration from 1980 to 2010 / Moore, J, Spink, J, a Lipkus, M. uverejnené v: Journal of Food Science, 2012, 

zväzok 77 (číslo 4), s. R118-R126. 
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prípadov v skoršom štádiu a obmedziť nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Po piate, postoj 

orgánov na presadzovanie práva by sa mal posunúť z administratívneho a veterinárneho 

prístupu k politickému prístupu, čo dokazujú úspechy v niektorých členských štátoch, a mal 

by vychádzať z rizikového profilu. 

A nakoniec treba povedať, že by sa mali zvýšiť sankcie na minimálne dvojnásobok sumy 

hospodárskeho zisku zamýšľaného podvodom a že prevádzkovateľom potravinárskych 

podnikov, ktorí opakovane porušia pravidlá, by sa mala odobrať registrácia.  

 

 


