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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o krizi zaradi pomanjkanja hrane, goljufijah v prehranski verigi in nadzoru nad njimi 

(2013/2091(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju akcijskega načrta v petih točkah1, ki ga je Komisija predstavila marca 

2013 po goljufiji s konjskim mesom,  

– ob upoštevanju predloga uredbe o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih 

dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem 

varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem 

materialu in fitofarmacevtskih sredstvih (COM(2013)0265), 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 

Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

(A7-0000/2013), 

A. ker je prepoved trgovanja z nevarno hrano ali hrano z nepravilnimi oz. zavajajočimi 

oznakami splošno načelo živilske zakonodaje EU; 

B. ker sedanji regulativni okvir EU za varno hrano in prehransko verigo potrošnikom EU 

zagotavlja do sedaj najvišjo raven varnosti hrane; 

C. ker so nedavni primeri goljufij s hrano omajali zaupanje potrošnikov v prehransko verigo, 

kar je negativno vplivalo na kmetijsko-živilski sektor, saj posamezni primeri škodujejo 

splošni podobi tega ključnega sektorja gospodarstva EU; ker je ponovna pridobitev 

zaupanja potrošnikov izjemno pomembna;  

D. ker je živilska zakonodaja EU na področju varne hrane zelo podrobna in vključuje nadzor 

in teste za ostanke in druge vrste onesnaženja hrane in krme, ni pa vzpostavljen poseben 

okvir  za boj proti goljufijam s hrano, razen splošne določbe, da se potrošniki ne smejo 

zavajati; 

E. ker ne obstajajo statistični podatki o pogostosti goljufij s hrano v EU in ker je Komisija 

šele nedavno opredelila goljufije s hrano kot novo področje delovanja; 

F. ker nedavni primeri goljufij s hrano vključujejo trženje navadne moke kot ekološko 

pridelane, jajc iz baterijske reje kot ekoloških jajc, soli za posipanje cest kot jedilne soli in 

konjskega mesa kot govejega mesa, ter uporabo alkohola s primesmi metanola v žganih 

pijačah; 

G. ker je prehranska veriga pogosto dolga in kompleksna ter vključuje številne nosilce 

živilske dejavnosti in druge udeležence; 

                                                 
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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H. ker trgovci in posredniki v prehranski verigi niso vedno registrirani in certificirani kot 

nosilci živilske dejavnosti; ker Komisija in države članice pogosto ne vedo zagotovo, 

koliko je aktivnih neregistriranih trgovcev;  

I. ker so za izvajanje in uveljavljanje živilske zakonodaje EU odgovorne države članice in 

ker sta zato izvrševanje in nadzor omejena večinoma na nacionalno raven, zaradi česar je 

vseevropski čezmejni pregled omejen ali pa ga sploh ni; 

J. ker imajo pristojni organi nekaterih držav članic specializirane policijske enote za boj 

proti goljufijam s hrano; ker je nadzor v nekaterih državah članicah delno prenesen na 

zasebne nadzorne organe; ker v drugih državah članicah nadzor v celoti izvajajo pristojni 

organi;  

K. ker je sistem hitrega obveščanja za živila in krmo koristno orodje za hitro izmenjavo 

informacij med državami članicami in Komisijo, kot na primer v nedavnem primeru 

goljufije s konjskim mesom; 

L. ker je Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO) pri Komisiji odgovoren za preverjanje 

skladnosti z zahtevami EU glede kakovosti in varnosti hrane in ker so njegove revizije 

običajno vnaprej napovedane in pripravljene skupaj s pristojnimi organi; ker je število 

revizij na leto omejeno zaradi omejenih zmožnosti FVO; ker je FVO nakazal, da trenutno 

ni niti opremljen niti usposobljen za obravnavanje goljufij s hrano;  

M. ker je Europol zabeležil porast števila primerov goljufij s hrano in pričakuje, da se bo ta 

trend nadaljeval ob vse pogostejšem sodelovanju kriminalnih organizacij v goljufijah s 

hrano;   

N. ker lahko države članice uporabljajo Europolov informacijski sistem za izmenjavo 

informacij o čezmejnih preiskavah; ker lahko Europol s svojim strokovnim znanjem, 

analitičnimi orodji in podatkovnimi bazami pomaga državam članicam le na njihovo 

zahtevo; ker so države članice v primeru goljufije s konjskim mesom sprva zavračale 

sodelovanje z Europolom;  

Goljufije s hrano: obseg in opredelitev 

1. priznava, da je boj proti goljufijam s hrano razmeroma novo področje na evropskem 

dnevnem redu in da v preteklosti nikoli ni bil ključna prednostna naloga za zakonodajo in 

izvrševanje na ravni EU ali na nacionalni ravni; 

2. poudarja, da je potreben večji vpogled v obseg, pogostost in elemente primerov goljufij s 

hrano v EU; poziva Komisijo in države članice naj sistematično zbirajo podatke o 

primerih goljufij ter izmenjujejo najboljše prakse ugotavljanja in boja proti goljufijam s 

hrano; 

3. ugotavlja, da sedanja zakonodaja EU ne vsebuje opredelitve goljufij s hrano ter da imajo 

države članice različne pristope; meni, da je enotna opredelitev nujna za razvoj 

evropskega pristopa k boju proti goljufijam s hrano; poudarja, da je treba hitro sprejeti 

usklajeno opredelitev na ravni EU, vključno z elementi, kot so 1) neskladnost z živilsko 

zakonodajo in/ali zavajanje potrošnika, 2) naklep in 3) finančne koristi; 
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4. ugotavlja, da so nedavni primeri goljufij s hrano razkrili različne tipe goljufij s hrano, kot 

so na primer zamenjava ključnih sestavin s cenejšimi nadomestki, napačno označevanje 

živalske vrste, katere meso je uporabljeno v proizvodu, napačno označevanje teže, prodaja 

običajnih živil kot biološko pridelanih, nepoštena uporaba kakovostnih oznak porekla ali 

dobrega počutja živali, označevanje gojenih rib kot ulovljenih, ponarejanje živil in trženje 

živil po preteku roka uporabnosti;  

5. poudarja, da so med živili, ki so pogosto predmet nepoštenih dejavnosti, oljčno olje, ribe, 

ekološki proizvodi, žito, med, kava, čaj, začimbe, vino, določeni sadni sokovi in mleko; 

6. je zaskrbljen zaradi znamenj, ki kažejo na to, da je število primerov v porastu in da so 

goljufije s hrano rastoč trend, ki odraža strukturno šibko točko v prehranski verigi;  

Prispevajoči dejavniki 

7. ugotavlja, da na splošno do goljufij s hrano prihaja, kjer so možnosti za finančne dobičke 

velike, tveganje za odkritje goljufije pa majhno; obžaluje, da so goljufije s hrano v EU 

donosne ter da so možnosti za njihovo razkritje razmeroma majhne;  

8. opozarja na kompleksnost prehranske verige in njen čezmejni značaj, ki ob pretežno 

nacionalnem nadzoru, sankcijah in izvrševanju ustvarja položaj, za katerega velja 

prepričanje, da povečuje nevarnost goljufij s hrano; 

9. opozarja tudi na druge dejavnike, ki se pogosto omenjajo kot prispevajoči k goljufijam s 

hrano, na primer trenutna gospodarska kriza, varčevalni ukrepi, ki vplivajo na nadzorne 

agencije, ter pritiski s strani maloprodaje in drugih po vse cenejši proizvodnji hrane; 

10. meni, da je treba razjasniti vlogo trgovcev in zakonski okvir, ki se uporablja za prodajo 

med podjetji; 

Ugotovitve in priporočila 

Institucionalni okvir 

11. pozdravlja odločitev Komisije, da ustanovi skupino za preprečevanje goljufij s hrano in 

prizna prizadevanja Europola v boju proti goljufijam s hrano;  

12. poziva Komisijo, naj obseg revizij FVO razširi tako, da bodo vključevale tudi goljufije s 

hrano; meni, da bi moral FVO izvajati tudi nenapovedane inšpekcijske preglede; 

13. poziva proračunski organ, naj poveča zmogljivosti in sredstva, namenjena FVO in skupini 

za preprečevanje goljufij s hrano, ki jo je ustanovila Komisija;  

14. predlaga, da se enkrat letno pripravi predstavitev FVO in odbora ENVI z namenom 

razpravljati o zaključenih in prihodnjih revizijah, preden FVO sprejme delovni program za 

naslednje leto; 

15. ugotavlja, da imajo države članice zaradi vprašanj, povezanih z jurisdikcijo, pogosto 

težave pri pregonu goljufivih nosilcev živilske dejavnosti, ki delujejo preko meja EU; 

obžaluje, da države članice v čezmejnih primerih goljufij s hrano ne sodelujejo z 
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Europolom sistematično, temveč delujejo dvostransko;   

16. priznava pomen prijaviteljev pri razkrivanju goljufivih praks v živilskem sektorju; poziva 

države članice, naj ustvarijo ustrezne pogoje, ki bodo prijaviteljem omogočali varno in 

anonimno prijavo škodljivih praks; 

Zakonodajni okvir 

17. meni, da bi se moral uradni nadzor osredotočiti ne le na vprašanja varnosti hrane, temveč 

tudi na preprečevanje goljufij; pozdravlja dejstvo, da predlog Komisije za pregled 

uradnega nadzora vključuje dodaten nadzor v zvezi z goljufijami s hrano v primerih, ko 

imajo pristojni organi razlog za sum goljufivega vedenja nosilca živilske dejavnosti;  

18. ugotavlja, da nekatere države članice nadzor delno prenesejo na zasebne nadzorne organe; 

poudarja, da morajo pristojni organi držav članic vedno nadzirati nadzorne sisteme ter 

preverjati, certificirati in pregledovati vse zasebne nadzorne sisteme z namenom 

zagotoviti, da izpolnjujejo nacionalne in mednarodne standarde; 

19. priznava pomen jasnega in preglednega označevanja proizvodov za prodajo med podjetji 

ter poziva Komisijo, naj v zvezi s tem pregleda živilsko zakonodajo EU, kjer je to 

potrebno, z namenom, da se zmanjša nevarnost goljufij s hrano; 

20. meni, da bi morali biti vsi gospodarski subjekti, ki predelujejo, prodajajo ali hranijo 

surovine, prehrambene sestavine ali prehrambene proizvode v prehranjevalni verigi ljudi, 

vključno s trgovci in lastniki hladilnic, registrirani kot nosilci živilske dejavnosti in bi 

zanje moral veljati nadzor;  

21. poziva Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja, v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 

in državami članicami, ter razišče namen in potrebo po uvedbi sistemov elektronskega 

certificiranja v prehranski verigi, ki bi lahko zmanjšali verjetnost goljufije, ki temelji na 

papirnih certifikatih; 

22. opozarja, da je Parlament v preteklosti že pozval Komisijo, naj izvede oceno učinka 

označevanja porekla za sveže meso in proizvode, ki vsebujejo meso; poziva Komisijo, naj 

v kratkem predstavi svojo oceno učinka in poroča o tej temi; poudarja, da označevanje 

porekla ni orodje za boj proti goljufijam s hrano, čeprav lahko posredno vodi k boljši 

obveščenosti v dobavni verigi in njeni večji preglednosti; 

Družbena odgovornost gospodarskih družb 

23. meni, da je za živilski sektor dragoceno, da se v zasebnem sektorju proaktivno razvijajo 

programi proti goljufijam, kot so preizkusi integritete proizvoda, in pozdravlja trenutne 

pobude, kot je globalna pobuda za varnost hrane (Global Food Safety Initiative); 

24. poziva Komisijo in države članice, naj razmislijo o tem, da bi se za nosilce živilske 

dejavnosti uvedla zakonska obveznost poročanja pristojnim oblastem o pogostosti 

primerov goljufij s hrano; 

25. meni, da je maloprodajni sektor še posebej odgovoren za zagotavljanje integritete 
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živilskih proizvodov in za to, da od svojih dobaviteljev zahteva varno in zanesljivo 

dobavno verigo; obžaluje pritisk na primarne proizvajalce s strani maloprodaje in drugih 

nosilcev živilske dejavnosti, da bi proizvajali vse ceneje; 

Izvrševanje in nadzor 

26. je prepričan, da je treba spremeniti odnos znotraj pristojnih organov, in sicer od upravnega 

in veterinarskega pristopa k policijskemu pristopu, na podlagi izkušenj „leteče enote” 

danske uprave za prehrano ter karabinjerjev (Arma dei Carabinieri) in finančne policije 

(Guardia di Finanza) v Italiji; 

27. poudarja, da bi moralo izvrševanje temeljiti na tveganju in vključevati razvoj profilov 

tveganj ter ocen ranljivosti za vsako dobavno verigo in živilski proizvod, pri čemer bi se 

moralo opirati na tekoče akademske raziskave, ki združujejo znanje na področju 

avtentičnosti hrane ter na področju kriminologije, vključno z raziskavami univerze Vrie 

Universitet Amsterdam in univerze v Wageningnu; 

28. priporoča, da FVO in nacionalni organi v svoje revizije vključijo t.i. preverbe usklajenosti 

vhodnih in izhodnih masnih tokov;  

29. poziva Komisijo, naj nujno vzpostavi elektronski sistem, ki bo omogočal hitro izmenjavo 

informacij med državami članicami in Komisijo v primerih goljufij s hrano;  

Sankcije 

30. pozdravlja predlog Komisije, da se zvišajo kazni, z namenom, da se vsaj zmanjša 

ekonomska korist kršitve, vendar meni, da to ni dovolj odvračilno; meni, da bi morale 

države članice vzpostaviti kazni za goljufije s hrano v višini, ki je najmanj dvokratnik 

ekonomskega dobička, ki ga storilec skuša doseči z goljufivo dejavnostjo; meni, da je kot 

poseben odvračilen ukrep treba določiti še višje kazni za tiste primere goljufije, v katerih 

gre za zavestno ogrožanje javnega zdravja; nadalje predlaga, da se v primeru ponovljene 

kršitve nosilcu živilske dejavnosti odvzame registracija; 

31. poziva Komisijo, naj zbere podatke držav članic ter poroča o različnih ureditvah v državah 

članicah, kar zadeva vrsto in raven kazni za goljufije s hrano, in o delovanju sistemov 

kaznovanja; 

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

Varnost hrane in interesi potrošnikov so že od nekdaj v samem središču delovanja Odbora za 

okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Evropskega parlamenta v celoti. Poleg tega se v 

zadnjih letih vse večja pozornost namenja sorodnemu, čeprav ločenemu vprašanju goljufij s 

hrano zaradi primerov goljufivega označevanja živil in drugih goljufij s hrano, ki so prizadele 

prehransko verigo v EU. Primeri, kot je uporaba soli za posipanje cest v živilih, trženje 

običajnih jajc kot bioloških ali najnovejši škandal v zvezi s konjskim mesom, nakazujejo, da 

gre morda za stalno ali strukturno težavo.  Ti primeri goljufij s hrano so že negativno vplivali 

na zaupanje potrošnikov v prehranski verigi in prišlo je do velikega paradoksa: prehrana je 

varnejša kod kadar koli prej, toda zaupanje potrošnikov je nizko. Verjetnost, da bo evropski 

državljan umrl za posledicami gripe, je 260-krat večja kot verjetnost, da bo umrl zaradi 

nevarne hrane, kljub temu pa tretjina potrošnikov ne zaupa informacijam na oznakah na 

živilih. 

Zato je Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane sklenil predstaviti poročilo na lastno 

pobudo, v katerem bo raziskal vprašanje goljufij s hrano, s posebnim poudarkom na njihovi 

opredelitvi in obsegu, dejavnikih, ki prispevajo k njihovemu pojavljanju, in morebitnih 

rešitvah. 

 

Obseg in opredelitev 

 

Za razliko od ZDA Evropska unija nima splošno sprejete opredelitve goljufij s hrano, saj se 

sedanji zakonodajni okvir osredotoča pretežno na varnost hrane. Edino splošno smernico 

najdemo v Uredbi 178/2002 o splošnih načelih in zahtevah živilske zakonodaje, ki pravi, da 

označevanje, oglaševanje in predstavitev živil ter njihova ovojnina „ne smejo zavajati 

potrošnikov”, vendar se v praksi izvajanje te določbe po posameznih državah članicah zelo 

razlikuje, nadzor na tem področju pa je zelo omejen.  Posledično ostajajo goljufije s hrano v 

veliki meri neodkrite, zlasti ko ne vključujejo tveganja za javno zdravje ali varnost hrane. 

Zato je težko določiti trenutni obseg goljufij s hrano v EU, čeprav večina udeleženih pri 

nastanku tega poročila meni, da je v porastu. 

Spink and Moyer1 navajata, da je goljufija s hrano skupni izraz, ki zajema premišljeno in 

namerno zamenjavo, dodajanje, spreminjanje ali napačno predstavitev živila, njegovih 

sestavin ali ovojnine oziroma dajanje napačnih ali zavajajočih informacij o proizvodu z 

namenom ekonomskega okoriščanja.  Če izhajamo iz te opredelitve, so ključne lastnosti 

goljufij s hrano: 1) neizpolnjevanje živilske zakonodaje in/ali zavajanje potrošnikov, 2) in 

sicer namerno in 3) zaradi finančne koristi. 

Različne vrste goljufij s hrano vključujejo dodajanje, zamenjavo, spreminjanje in ponarejanje. 

Med najbolj ogroženimi proizvodi so ribe, oljčno olje in biološko pridelana živila. 

 

10 najbolj ogroženih proizvodov 

1 oljčno olje 

2 ribe 

3 biološko pridelana živila 

4 mleko  

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud (Opredelitev grožnje goljufij s hrano za javno zdravje); Spink, 

J, in Moyer, DC, v: Journal of Food Science, 2011, zvezek 5 (številka 9), str. 57-63. 
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5 žito 

6 med in javorjev sirup 

7 kava in čaj 

8 začimbe (npr. žafran in mleti feferoni) 

9 vino  

10 določeni sadni sokovi 

Tabela 1: Na podlagi članka Spink in dr.1 ter informacij, ki so jih prispevale maloprodajne in 

panožne organizacije  

 

Prispevajoči dejavniki 

 

Nevarnost goljufije je največja, ko je tveganje za njeno razkritje majhno, možne ekonomske 

koristi pa velike. Kompleksnost in čezmejni značaj prehranske verige, ob pozornosti, 

usmerjeni pretežno k varnosti hrane, in nacionalnem značaju nadzora in izvrševanja, se 

pogosto navajata kot dejavnika, ki prispevata k nizkim možnostim za odkrivanje goljufij s 

hrano.  Ekonomsko korist goljufij še povečuje pogosto neučinkovit sistem sankcioniranja z 

razmeroma nizkimi kaznimi in velikimi razlikami med državami članicami. Med ostalimi 

dejavniki, ki prispevajo k goljufijam s hrano, so sedanja gospodarska kriza, varčevalni ukrepi, 

ki vplivajo na nadzorne agencije, ter pritiski s strani maloprodaje in drugih po vse cenejši 

proizvodnji hrane. Poleg tega je treba proučiti vlogo trgovcev in zakonski okvir, ki se 

uporablja za prodajo med podjetji. Vse bolj zaskrbljujoči so tudi dokazi, da se v goljufije s 

hrano vedno bolj vključujejo tudi kriminalne organizacije. 

 

Ugotovitve 

 

Čeprav javno zdravje in varnost hrane ostajata med najpomembnejšimi prednostnimi 

nalogami, se predlaga, da Komisija in države članice svojo pozornost, politike in nadzor 

razširijo tako, da bodo poleg zdravja in varnosti vključevali še goljufije s hrano.  

Najprej je treba opredeliti, kaj je goljufija s hrano: jasna in enotna opredelitev je nujna osnova 

za učinkovit pristop na nacionalni ravni in ravni EU. Drugič, treba je okrepiti vlogo FVO pri 

odkrivanju primerov goljufij s hrano, pa tudi njegove vire. Države članice bi morale pri 

čezmejnih preiskavah bolj sodelovati prek Europola. Tretjič, uradni nadzor  bi si moral 

prizadevati tudi za preprečevanje goljufij s hrano, pristojni organi pa bi morali vedno 

certificirati in pregledovati zasebne nadzorne organe, ki prevzamejo določene naloge 

uradnega nadzora. Pregledati je treba tudi predpise glede vmesnega označevanja in trgovcev. 

Četrtič, živilski sektor sam ima pomembno vlogo. Treba je spodbujati zasebne pobude o 

vzpostavitvi programov za boj proti goljufijam, zakonsko obvezno poročanje nosilcev 

živilskih dejavnosti pristojnim organom o goljufivem vedenju v njihovem sektorju pa bi lahko 

prispevalo k razkritju več primerov goljufije v zgodnji fazi in k omejitvi nevarnosti za javno 

zdravje. Petič, odnos pristojnih organov je treba spremeniti od upravnega in veterinarskega 

pristopa k policijskemu pristopu, ki se je izkazal za uspešnega v številnih državah članicah, 

temeljiti pa bi moral na profiliranju tveganja. 

Nenazadnje je treba sankcije zvišati na vsoto, ki bo najmanj dvakrat višja od ekonomskega 

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

Adulteration from 1980 to 2010 (Razvoj in uporaba podatkovne zbirke goljufij s sestavinami hrane in 

ekonomsko spodbujeno ponarejanje v letih od 1980 do 2010); Moore, J, Spink, J, in Lipkus, M. V: Journal of 

Food Science, 2012, zvezek 77 (številka 4), str. R118-R126. 
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dobička, ki ga skuša storilec doseči s pomočjo goljufij s hrano, večkratnim storilcem pa je 

treba odvzeti registracijo.  

 

 


