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Τροπολογία 1
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. Εφιστά την προσοχή στην παγκόσμια 
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τονίζει στο πλαίσιο αυτό τον αντίκτυπο 
ενός περιορισμού των βιοκαυσίμων που 
παράγονται από αραβόσιτο, κράμβη, 
φοινικέλαιο  και σόγια ως ποσοστού της 
συνολικής κατανάλωσης καυσίμων· καλεί 
τα κράτη μέλη να επικυρώσουν το 
πρόσθετο πρωτόκολλο της Διεθνούς 
Συμφωνίας του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, 
στο οποίο καθορίζεται το δικαίωμα στη 
διατροφή· αναμένει ότι θα επιτευχθεί το 
συντομότερο δυνατόν συμφωνία σχετικά 
με δεσμευτικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στο πλαίσιο της οδηγίας για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, 
προκειμένου να μειωθεί η κερδοσκοπία 
στον τομέα των τροφίμων και των 
αγροτικών γαιών·

Or. de

Τροπολογία 2
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. Εφιστά την προσοχή στο επείγον 
πρόβλημα της διαρπαγής της γης κατά τη 
διάρκεια παγκόσμιας επισιτιστικής 
κρίσης και ζητεί, ως εκ τούτου, να 
δημιουργηθεί δημόσιο ευρωπαϊκό 
μητρώο όπου θα καταγράφεται κάθε 
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περίπτωση διαρπαγής της γης· 

Or. de

Τροπολογία 3
Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την επικείμενη εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής για την επισήμανση 
της προέλευσης όλων των κρεάτων και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την 
αναγραφή της προέλευσης του κρέατος 
που χρησιμοποιείται ως συστατικό 
τροφίμων· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία, 
ότι περισσότερη νομοθεσία σε αυτόν τον 
τομέα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
κόστους για τις ΜΜΕ και τους 
καταναλωτές·

2. χαιρετίζει την επικείμενη εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής για την επισήμανση 
της προέλευσης όλων των κρεάτων και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την 
αναγραφή της προέλευσης του κρέατος 
που χρησιμοποιείται ως συστατικό 
τροφίμων· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε
νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα πρέπει να 
δικαιολογείται από τις ανάγκες της 
αγοράς, ούτως ώστε να μην υπονομευθεί 
ο ανταγωνισμός, να μην περιοριστεί η 
πρόσβαση στην αγορά για τις νέες μικρές 
επιχειρήσεις ούτε να αυξηθεί το κόστος 
για τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές·

Or.pl

Τροπολογία 4
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την επικείμενη εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής για την επισήμανση 
της προέλευσης όλων των κρεάτων και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την 

2. χαιρετίζει την επικείμενη εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής για την επισήμανση 
της προέλευσης όλων των κρεάτων και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την 
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αναγραφή της προέλευσης του κρέατος 
που χρησιμοποιείται ως συστατικό 
τροφίμων· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία, 
ότι περισσότερη νομοθεσία σε αυτόν τον 
τομέα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
κόστους για τις ΜΜΕ και τους 
καταναλωτές· 

αναγραφή της προέλευσης του κρέατος 
που χρησιμοποιείται ως συστατικό 
τροφίμων· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία, 
ότι περισσότερη νομοθεσία σε αυτόν τον 
τομέα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
κόστους για τις ΜΜΕ και τους 
καταναλωτές· Οι ΜΜΕ πρέπει να 
λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση για 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις 
επιπλέον δαπάνες·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την επικείμενη εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής για την επισήμανση 
της προέλευσης όλων των κρεάτων και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την 
αναγραφή της προέλευσης του κρέατος 
που χρησιμοποιείται ως συστατικό 
τροφίμων· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία, 
ότι περισσότερη νομοθεσία σε αυτόν τον 
τομέα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
κόστους για τις ΜΜΕ και τους 
καταναλωτές·

2. χαιρετίζει την επικείμενη εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής για την επισήμανση 
της προέλευσης όλων των κρεάτων και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την 
αναγραφή της προέλευσης του κρέατος 
που χρησιμοποιείται ως συστατικό 
τροφίμων· τονίζει τη σημασία σαφών, 
εναρμονισμένων κανόνων και καλεί τα 
κράτη μέλη να επιβάλουν την εφαρμογή 
τους χωρίς αναβολή, κατά τρόπο συνεπή 
στο σύνολο της ΕΕ· εκφράζει ωστόσο την 
ανησυχία, ότι περισσότερη νομοθεσία σε 
αυτόν τον τομέα μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση του κόστους για τις ΜΜΕ και τους 
καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 6
Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να ανακτηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά για τα τρόφιμα· επισημαίνει 
ότι η αυτορρύθμιση, η βελτίωση της 
νομοθεσίας και η αποτελεσματική 
άσκηση του ελέγχου, και όχι η 
περισσότερη νομοθεσία, είναι η 
προτιμώμενη κατεύθυνση·

3. τονίζει την ανάγκη να ανακτηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά για τα τρόφιμα· τονίζει ότι ο 
στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί 
μεταξύ άλλων και ενισχύοντας τα 
υφιστάμενα συστήματα επιβολής του 
νόμου και άσκησης ελέγχου· επισημαίνει 
ότι τα καλύτερα διαβήματα προς την
επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η
βελτιωμένη, διαφανής νομοθεσία και η 
αποτελεσματική της εφαρμογή και όχι η 
περισσότερη νομοθεσία· 

Or.pl

Τροπολογία 7
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να ανακτηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά για τα τρόφιμα· επισημαίνει 
ότι η αυτορρύθμιση, η βελτίωση της 
νομοθεσίας και η αποτελεσματική άσκηση 
του ελέγχου, και όχι η περισσότερη 
νομοθεσία, είναι η προτιμώμενη 
κατεύθυνση·

3. τονίζει την ανάγκη να ανακτηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά για τα τρόφιμα· επισημαίνει 
ότι η αυτορρύθμιση της αγοράς απέτυχε 
καθώς η φιλοσοφία της μεγιστοποίησης 
της κερδοφορίας συγκρούεται κάθετα με 
τα συμφέροντα και προσδοκίες των 
ευρωπαίων πολιτών. Η βελτίωση της 
νομοθεσίας και η αποτελεσματική άσκηση 
του ελέγχου, καθώς και η περισσότερη 
νομοθεσία όπου χρειάζεται, είτε για 
ζητήματα παραπλανητικής επισήμανσης 
ή και ασφάλειας είναι η προτιμώμενη 
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κατεύθυνση·

Or. el

Τροπολογία 8
Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. Καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
το συντονισμό μεταξύ υγειονομικών 
αρχών στα μεμονωμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ, καθότι η έλλειψη αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών αφήνει συχνά 
ελεύθερο το πεδίο για ανέντιμους 
παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Or.pl

Τροπολογία 9
Jorgo Chatzimarkakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. Καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τη διάθεση επαρκών πόρων για τη 
διεξαγωγή επισήμων ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών 
και ανεξάρτητων ελέγχων που 
εκτελούνται από καλά εξοπλισμένο και 
εκπαιδευμένο προσωπικό·

Or. en
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Τροπολογία 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. Αναγνωρίζει τη σημασία των 
αιφνιδιαστικών και ανεξάρτητων ελέγχων 
που εκτελούνται από καλά εξοπλισμένο 
και εκπαιδευμένο προσωπικό· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση 
επαρκών πόρων για την διεξαγωγή 
επισήμων ελέγχων· υπογραμμίζει ότι οι 
αποτελεσματικοί έλεγχοι και 
επιθεωρήσεις πρέπει να διεξάγονται κατά 
τρόπο ώστε να μην οδηγούν σε επιπλέον 
διοικητική επιβάρυνση ή αρνητικές 
συνέπειες για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η αναθεώρηση της Επιτροπής 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους 
προβλέπει οικονομικά αντικίνητρα για τις 
απάτες· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κυρώσεις 
που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα των 
τροφίμων είναι ακατάλληλες για την 
πρόληψη της απάτης· παροτρύνει, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ισχυρότερες και πιο 
αποτρεπτικές κυρώσεις·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η αναθεώρηση της Επιτροπής 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους 
προβλέπει οικονομικά αντικίνητρα για τις 
απάτες· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κυρώσεις 
που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα των 
τροφίμων είναι ακατάλληλες για την 
πρόληψη της απάτης· παροτρύνει, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ισχυρότερες, αναλογικές και 
πιο αποτρεπτικές κυρώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 12
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η αναθεώρηση της Επιτροπής 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους 
προβλέπει οικονομικά αντικίνητρα για τις 
απάτες· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κυρώσεις 
που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα των 
τροφίμων είναι ακατάλληλες για την 
πρόληψη της απάτης· παροτρύνει, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ισχυρότερες και πιο 
αποτρεπτικές κυρώσεις·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η αναθεώρηση της Επιτροπής 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους 
προβλέπει οικονομικά αντικίνητρα για τις 
απάτες· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κυρώσεις
που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα των 
τροφίμων είναι ακατάλληλες για την 
πρόληψη της απάτης· παροτρύνει, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ισχυρότερες και πιο 
αποτρεπτικές κυρώσεις και να 
μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή 
αιφνιδιαστικών ελέγχων σε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

Or. de

Τροπολογία 13
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. Τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι 
ροές πληροφοριών για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας στον επισιτιστικό 
τομέα, π.χ. με τη δημιουργία ειδικών 
ομάδων πάταξης του εγκλήματος στον 
επισιτιστικό τομέα, την καλύτερη
παρακολούθηση και συγκέντρωση 
δεδομένων και μια συντονισμένη δομή 
παρακολούθησης του διαδικτύου· 
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Τροπολογία 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι περιπτώσεις απάτης σπάνια 
οδηγούν σε νομικές ενέργειες· τονίζει την 
ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ όλων των ενεχομένων δημόσιων 
αρχών και των επιχειρήσεων τροφίμων· 
τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων καταπολέμησης της απάτης, οι 
οποίες πρέπει να προλαμβάνουν μάλλον 
παρά να αποτελούν απάντηση στις απάτες.

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι περιπτώσεις απάτης σπάνια 
οδηγούν σε νομικές ενέργειες· τονίζει την 
ανάγκη να δοθεί περισσότερη 
προτεραιότητα στις έρευνες αυτές και να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενεχομένων δημόσιων αρχών ( π.χ. του 
Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων, της OLAF, των τελωνειακών 
αρχών, των αρχών επιβολής του νόμου) 
και των επιχειρήσεων τροφίμων· τονίζει 
την ανάγκη ενίσχυσης των δεξιοτήτων 
καταπολέμησης της απάτης (π.χ. των 
εργαλείων της τεχνολογίας των 
πληροφοριών), οι οποίες πρέπει να 
προλαμβάνουν μάλλον παρά να αποτελούν 
απάντηση στις απάτες.

Or. en

Τροπολογία 15
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι περιπτώσεις απάτης σπάνια 
οδηγούν σε νομικές ενέργειες· τονίζει την 
ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ όλων των ενεχομένων δημόσιων 
αρχών και των επιχειρήσεων τροφίμων· 
τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων καταπολέμησης της απάτης, οι 

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι περιπτώσεις απάτης σπάνια 
οδηγούν σε νομικές ενέργειες· τονίζει την 
ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ όλων των ενεχομένων δημόσιων 
αρχών και των επιχειρήσεων τροφίμων, 
ιδίως σε περιπτώσεις διασυνοριακής 
απάτης.· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
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οποίες πρέπει να προλαμβάνουν μάλλον 
παρά να αποτελούν απάντηση στις απάτες.

των δεξιοτήτων καταπολέμησης της 
απάτης, οι οποίες πρέπει να προλαμβάνουν 
μάλλον παρά να αποτελούν απάντηση στις 
απάτες· τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν 
οι πόροι που τίθενται στη διάθεση των 
αρμοδίων για τα τρόφιμα και των 
κτηνιατρικών αρχών ειδικότερα ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί μια συνολική 
παρακολούθηση και, κατά συνέπεια, η 
λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
καταπολέμησης της απάτης στον τομέα 
των τροφίμων·

Or. de


