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Pozměňovací návrh 1
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje globální odpovědnost 
Evropské unie a v této souvislosti 
poukazuje na význam omezení podílu 
biopaliv vyráběných z kukuřice, řepky, 
palmového oleje a sóji na celkové spotřebě 
paliv; vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly dodatkový protokol k 
Mezinárodnímu paktu OSN o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, v němž je zakotveno právo na 
potraviny; očekává, že budou na evropské 
úrovni v rámci směrnice o trzích 
finančních nástrojů v nejbližší době 
dohodnuta závazná pravidla s cílem 
omezit spekulace s potravinami a 
zemědělskou půdou;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na naléhavý problém 
zabírání půdy v průběhu celosvětové 
potravinové krize a v této souvislosti žádá 
vytvoření veřejného evropského rejstříku, 
v němž budou zaznamenány všechny 
případy zabrání půdy; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá chystaný prováděcí akt Komise 
o označování původu veškerého masa 
a posouzení dopadu označování původu 
v případě masa používaného jako složka 
potravin; obává se však, že další právní 
předpisy v této oblasti mohou vést ke 
zvýšení nákladů malých a středních 
podniků a spotřebitelů;

2. vítá chystaný prováděcí akt Komise 
o označování původu veškerého masa 
a posouzení dopadu označování původu 
v případě masa používaného jako složka 
potravin; zdůrazňuje, že veškeré právní 
předpisy v této oblasti by měly být 
odůvodněny tržní potřebou, aby nebyla 
narušena hospodářská soutěž, novým 
malým podnikům nebyl omezen přístup na 
trh nebo aby nedošlo ke zvýšení nákladů 
malých a středních podniků a spotřebitelů;

Or.pl

Pozměňovací návrh 4
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá chystaný prováděcí akt Komise 
o označování původu veškerého masa 
a posouzení dopadu označování původu 
v případě masa používaného jako složka 
potravin; obává se však, že další právní 
předpisy v této oblasti mohou vést ke 
zvýšení nákladů malých a středních 
podniků a spotřebitelů; 

2. vítá chystaný prováděcí akt Komise 
o označování původu veškerého masa 
a posouzení dopadu označování původu 
v případě masa používaného jako složka 
potravin; obává se však, že další právní 
předpisy v této oblasti mohou vést ke 
zvýšení nákladů malých a středních 
podniků a spotřebitelů; malé a střední 
podniky by měly obdržet finanční 
podporu, která by jim pomohla vyrovnat 
se s dodatečnými náklady;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá chystaný prováděcí akt Komise 
o označování původu veškerého masa 
a posouzení dopadu označování původu 
v případě masa používaného jako složka 
potravin; obává se však, že další právní 
předpisy v této oblasti mohou vést ke 
zvýšení nákladů malých a středních 
podniků a spotřebitelů;

2. vítá chystaný prováděcí akt Komise 
o označování původu veškerého masa 
a posouzení dopadu označování původu 
v případě masa používaného jako složka 
potravin; zdůrazňuje důležitost jasných, 
harmonizovaných pravidel a vyzývá 
členské státy, aby je v celé EU urychleně 
koherentním způsobem prosadily; obává 
se však, že další právní předpisy v této 
oblasti mohou vést ke zvýšení nákladů 
malých a středních podniků a spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí obnovit 
důvěru spotřebitelů v jednotný trh 
s potravinami; poukazuje na to, že řešením 
do budoucna je spíše samoregulace, lepší 
právní předpisy a účinná kontrolní činnost
než další právní předpisy;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí obnovit 
důvěru spotřebitelů v jednotný trh 
s potravinami; zdůrazňuje, že toho lze 
dosáhnout mj. posílením stávajících 
systémů prosazování práva a kontrolních 
systémů; poukazuje na to, že nejlepším 
řešením do budoucna by byly lepší, 
transparentní právní předpisy a jejich 
účinné provádění než další právní 
předpisy;
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Pozměňovací návrh 7
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí obnovit 
důvěru spotřebitelů v jednotný trh 
s potravinami; poukazuje na to, že řešením 
do budoucna je spíše samoregulace, lepší 
právní předpisy a účinná kontrolní činnost 
než další právní předpisy;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí obnovit 
důvěru spotřebitelů v jednotný trh 
s potravinami; poukazuje na to, že 
samoregulace trhu selhala, neboť kult 
maximalizace zisků je v přímém rozporu 
se zájmy a tužbami občanů EU a že
řešením do budoucna jsou lepší právní 
předpisy a účinná kontrolní činnost, ale 
případně i další právní předpisy jako 
reakce na zavádějící označování či 
problémy s bezpečností;

Or. el

Pozměňovací návrh 8
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
koordinaci mezi zdravotnickými orgány v 
jednotlivých zemích EU vzhledem k tomu, 
že nedostatečná výměna informací často 
ponechává prostor nepoctivým činitelům v 
dodavatelském řetězci;

Or.pl
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Pozměňovací návrh 9
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vyčlenění dostatečných zdrojů na oficiální 
kontroly včetně neohlášených a 
nezávislých kontrol prováděných dobře 
připravenými a proškolenými pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává důležitost neohlášených a 
nezávislých kontrol prováděných dobře 
připravenými a proškolenými pracovníky;
vyzývá členské státy, aby zajistily 
vyčlenění dostatečných zdrojů na oficiální 
kontroly; vyzdvihuje, že účinné kontroly a 
inspekce by měly být prováděny takovým 
způsobem, aby se nevytvářela další 
administrativní zátěž nebo aby neměly 
negativní dopad na malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že přezkum oficiálních 
kontrol, který vypracovala Komise, 
obsahuje opatření, které ekonomicky 
odrazuje od podvodného jednání; 
zdůrazňuje však, že sankce, které jsou 
v potravinářství v současnosti uplatňovány, 
nejsou dostatečné k tomu, aby zabránily 
podvodům; naléhavě proto vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zavedly tvrdší a ve 
vyšší míře odrazující sankce;

5. vítá skutečnost, že přezkum oficiálních 
kontrol, který vypracovala Komise, 
obsahuje opatření, které ekonomicky 
odrazuje od podvodného jednání; 
zdůrazňuje však, že sankce, které jsou 
v potravinářství v současnosti uplatňovány, 
nejsou dostatečné k tomu, aby zabránily 
podvodům; naléhavě proto vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zavedly tvrdší, 
přiměřené a ve vyšší míře odrazující 
sankce;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že přezkum oficiálních 
kontrol, který vypracovala Komise, 
obsahuje opatření, které ekonomicky 
odrazuje od podvodného jednání; 
zdůrazňuje však, že sankce, které jsou 
v potravinářství v současnosti uplatňovány, 
nejsou dostatečné k tomu, aby zabránily 
podvodům; naléhavě proto vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zavedly tvrdší a ve 
vyšší míře odrazující sankce;

5. vítá skutečnost, že přezkum oficiálních 
kontrol, který vypracovala Komise, 
obsahuje opatření, které ekonomicky 
odrazuje od podvodného jednání; 
zdůrazňuje však, že sankce, které jsou 
v potravinářství v současnosti uplatňovány, 
nejsou dostatečné k tomu, aby zabránily 
podvodům; naléhavě proto vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zavedly tvrdší a ve 
vyšší míře odrazující sankce a aby zajistily 
neohlášené inspekce na všech stupních 
potravinářského dodavatelského řetězce; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 13
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje potřebu zlepšení 
informačních toků pro boj s trestnou 
činností v potravinářství, např. zřízením 
zvláštních útvarů pro boj s trestnou 
činností, lepším sledováním a sběrem 
údajů a strukturou pro koordinované 
sledování internetu;    

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je znepokojen tím, že příklady podvodné 
činnosti zřídkakdy vedou k podání 
soudních žalob; vyzdvihuje potřebu 
zvýšené spolupráce mezi všemi 
příslušnými veřejnými orgány 
a provozovateli potravinářských podniků; 
zdůrazňuje potřebu zlepšit dovednosti 
v boji proti podvodům a být proaktivní a ne 
pouze reagovat na vzniklou situaci.

6. je znepokojen tím, že příklady podvodné 
činnosti zřídkakdy vedou k podání 
soudních žalob; vyzdvihuje, že je 
zapotřebí, aby tato šetření získala vyšší 
prioritu a aby se zlepšila spolupráce mezi 
všemi příslušnými veřejnými orgány (jako 
je Potravinový a veterinární úřad, OLAF, 
celní orgány a orgány prosazování práva)
a provozovateli potravinářských podniků; 
zdůrazňuje potřebu zlepšit dovednosti 
v boji proti podvodům (např. pomocí 
nástrojů informační technologie) a být 
proaktivní a ne pouze reagovat na vzniklou 
situaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je znepokojen tím, že příklady podvodné 
činnosti zřídkakdy vedou k podání 
soudních žalob; vyzdvihuje potřebu 
zvýšené spolupráce mezi všemi 
příslušnými veřejnými orgány 
a provozovateli potravinářských podniků; 
zdůrazňuje potřebu zlepšit dovednosti 
v boji proti podvodům a být proaktivní a ne 
pouze reagovat na vzniklou situaci.

6. je znepokojen tím, že příklady podvodné 
činnosti zřídkakdy vedou k podání 
soudních žalob; vyzdvihuje potřebu 
zvýšené spolupráce mezi všemi 
příslušnými veřejnými orgány 
a provozovateli potravinářských podniků, 
zejména v případě přeshraničních 
podvodů; zdůrazňuje potřebu zlepšit 
dovednosti v boji proti podvodům a být 
proaktivní a ne pouze reagovat na vzniklou
situaci; zdůrazňuje potřebu navýšit zdroje, 
které mají k dispozici potravinářské a 
veterinární orgány, zejména proto, aby se 
zajistilo komplexní sledování a v důsledku 
efektivní opatření pro boj proti podvodům 
v potravinářství;

Or. de


