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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad svarbu, jog vartotojai žinotų, iš kur kilęs jų perkamas maistas; todėl 
palankiai vertina Komisijos rengiamus įgyvendinimo aktus dėl savanoriško visų maisto 
sudėtinių dalių kilmės ženklinimo; atsižvelgiant į tai, ragina maisto gamintojus imtis 
iniciatyvos ir sukurti veiksmingas atsekamumo sistemas bei užtikrinti skaidrumą 
pateikiant tikslią informaciją apie savo produktus;

2. palankiai vertina Komisijos rengiamą įgyvendinimo aktą dėl visos mėsos kilmės 
ženklinimo ir poveikio vertinimą dėl mėsos, kuri naudojama kaip maisto sudėtinė dalis, 
kilmės ženklinimo; pabrėžia aiškių, suderintų taisyklių svarbą ir ragina valstybes nares 
greitai ir nuosekliai taikyti šias taisykles visoje ES; tačiau, yra susirūpinęs dėl to, kad 
priėmus bet kokį naują teisės aktą šioje srityje gali būti iškraipoma konkurencija, 
trukdoma patekti į rinką arba gali padidėti sąnaudos MVĮ ir vartotojams;

3. pabrėžia, kad reikia atgauti vartotojų pasitikėjimą bendrąja maisto rinka; pažymi, kad 
sveikintina savireguliacija, geresni ir skaidrūs teisės aktai ir veiksmingas jų 
įgyvendinimas, o ne didesnis teisės aktų skaičius; 

4. ragina valstybes nares pagerinti koordinavimą tarp sanitarinės priežiūros institucijų 
atskirose valstybėse narėse, atsižvelgiant į tai, kad dažnai dėl atitinkamų informacijos 
mainų trūkumo lieka spragų, kuriomis gali pasinaudoti nesąžiningi tiekimo grandinės 
subjektai;

5. mano, kad bendrajame maisto produktų srities teisės akte1 minima nesąžininga veikla 
netinkamai apibrėžta ir neapima sukčiavimo atvejų, kurie nekelia grėsmės maisto saugai 
ar visuomenės sveikatai; ragina Komisiją pateikti sukčiavimo apibrėžtį, kuri apimtų 
finansinę naudą ir nesąžiningą veiklą;

6. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai išteklių nepaskelbtai ir 
nepriklausomai oficialiajai kontrolei, atliekamai gerai parengtų ir apmokytų darbuotojų; 
pabrėžia, jog veiksminga kontrolė ir patikrinimai turėtų būti atliekami taip, kad nebūtų 
sukuriama nereikalinga administracinė našta MVĮ;

7. palankiai vertina tai, kad Komisijai atlikus oficialiosios kontrolės peržiūrą numatytos 
ekonominės priemonės, atgrasančios nuo sukčiavimo; tačiau pabrėžia, kad šiuo metu 
maisto sektoriuje taikomos nuobaudos yra netinkamos, kad galėtų užkirsti kelią 
sukčiavimui; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares numatyti griežtesnes, proporcingas 
ir labiau atgrasančias sankcijas;

8. yra susirūpinęs dėl to, kad sukčiavimo atvejai retai nagrinėjami teisme; pabrėžia, kad 
reikia teikti didesnį prioritetą šiems tyrimams ir pagerinti visų susijusių valdžios 
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institucijų (pvz., Maisto ir veterinarijos tarnybos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF), muitinių, teisėsaugos) ir verslo subjektų maisto sektoriuje bendradarbiavimą, 
ypač tarptautinio sukčiavimo atvejais; pabrėžia, kad reikia vystyti kompetenciją kovos su 
sukčiavimu srityje, pvz., IT naudojimo ir duomenų rinkimo įgūdžius, bei teikti tinkamus 
išteklius maisto ir veterinarijos tarnyboms; kviečia valstybes nares apsvarstyti galimybę 
sukurti specializuotus nusikaltimų tyrimo padalinius, taip pat rodyti daugiau iniciatyvos, 
o ne tik reaguoti į tai, kas vyksta, užtikrinant visa apimančią stebėseną ir veiksmingų 
priemonių, skirtų kovai su sukčiavimu maisto srityje, taikymą.
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