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Muudatusettepanek 1
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab Euroopa Liidu üleilmset 
vastutust ning toonitab sellega seoses, et 
oluline on maisist, rapsist, palmiõlist ja 
sojast valmistatava biokütuse osakaalu 
piiramine kogu kütusetarbimises; kutsub 
liikmesriike üles ratifitseerima ÜRO 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
õiguste rahvusvahelise pakti 
lisaprotokolli, milles on sätestatud õigus 
toidule; ootab, et Euroopa Liidu tasandil 
võetakse finantsinstrumentide turgude 
direktiivi osana võimalikult kiiresti vastu 
siduvad eeskirjad, millega piiratakse toidu 
ja põllumajandusmaaga spekuleerimist;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu maa hõivamisele, 
mis on üleilmse toidukriisi ajal kiiret 
lahendamist vajav probleem, ning nõuab 
seetõttu, et loodaks Euroopa avalik 
register, millesse kantakse kõik maa 
hõivamise juhtumid;

Or. de



PE519.774v04-00 4/10 AM\1006172ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. pooldab komisjoni tulevast rakendusakti 
liha päritolumärgistuse kohta ja 
mõjuhinnangut toidu koostisosana 
kasutatava liha päritolumärgistuse kohta;
väljendab siiski muret asjaolu pärast, et
täiendavad õigusaktid selles valdkonnas
võivad VKEde ja tarbijate jaoks kaasa 
tuua kulude suurenemise;

2. pooldab komisjoni tulevast rakendusakti 
liha päritolumärgistuse kohta ja 
mõjuhinnangut toidu koostisosana 
kasutatava liha päritolumärgistuse kohta;
rõhutab, et kõik õigusaktid selles 
valdkonnas peaksid olema põhjendatud 
turu vajadustega, et mitte kahjustada 
konkurentsi, mitte piirata uute 
väikeettevõtete turulepääsu ja mitte 
suurendada VKEde ja tarbijate kulusid;

Or.pl

Muudatusettepanek 4
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. pooldab komisjoni tulevast rakendusakti 
liha päritolumärgistuse kohta ja 
mõjuhinnangut toidu koostisosana 
kasutatava liha päritolumärgistuse kohta; 
väljendab siiski muret asjaolu pärast, et 
täiendavad õigusaktid selles valdkonnas 
võivad VKEde ja tarbijate jaoks kaasa tuua 
kulude suurenemise; 

2. pooldab komisjoni tulevast rakendusakti 
liha päritolumärgistuse kohta ja 
mõjuhinnangut toidu koostisosana 
kasutatava liha päritolumärgistuse kohta; 
väljendab siiski muret asjaolu pärast, et 
täiendavad õigusaktid selles valdkonnas 
võivad VKEde ja tarbijate jaoks kaasa tuua 
kulude suurenemise; VKEd peaksid 
täiendavate kuludega toimetulemiseks 
saama rahalist toetust;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. pooldab komisjoni tulevast rakendusakti 
liha päritolumärgistuse kohta ja 
mõjuhinnangut toidu koostisosana 
kasutatava liha päritolumärgistuse kohta;
väljendab siiski muret asjaolu pärast, et 
täiendavad õigusaktid selles valdkonnas 
võivad VKEde ja tarbijate jaoks kaasa tuua 
kulude suurenemise;

2. pooldab komisjoni tulevast rakendusakti 
liha päritolumärgistuse kohta ja 
mõjuhinnangut toidu koostisosana 
kasutatava liha päritolumärgistuse kohta;
rõhutab selgete ja ühtlustatud eeskirjade 
tähtsust ning kutsub liikmesriike üles neid 
kogu Euroopa Liidu ulatuses jõustama;
väljendab siiski muret asjaolu pärast, et 
täiendavad õigusaktid selles valdkonnas 
võivad VKEde ja tarbijate jaoks kaasa tuua 
kulude suurenemise;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab vajadust taastada toiduainete 
ühtsel turul tarbijate usaldus; juhib 
tähelepanu asjaolule, et edasi viivad pigem 
isereguleerimine, paremad õigusaktid ja 
tõhusad kontrollimeetmed kui õigusloome
suurendamine;

3. rõhutab vajadust taastada toiduainete 
ühtsel turul tarbijate usaldus; toonitab, et 
selleks tuleb muu hulgas tugevdada 
olemasolevaid õiguskaitse- ja 
kontrollisüsteeme; juhib tähelepanu 
asjaolule, et parimaks lahenduseks on 
paremad ja läbipaistvamad õigusaktid 
ning nende tulemuslikum rakendamine, 
mitte õigusaktide hulga suurendamine;

Or.pl
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Muudatusettepanek 7
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab vajadust taastada toiduainete 
ühtsel turul tarbijate usaldus; juhib 
tähelepanu asjaolule, et edasi viivad pigem 
isereguleerimine, paremad õigusaktid ja 
tõhusad kontrollimeetmed kui õigusloome 
suurendamine;

3. rõhutab vajadust taastada toiduainete 
ühtsel turul tarbijate usaldus; juhib 
tähelepanu asjaolule, et turu 
iseregulatsioon on ebaõnnestunud, kuna 
maksimaalse kasumlikkuse kultus on 
täielikus vastuolus Euroopa Liidu 
kodanike huvide ja pürgimustega, ning
edasi viivad paremad õigusaktid ja tõhusad
kontrollimehhanismid, samuti õigusloome 
suurendamine, kui see on vajalik 
reaktsioonina eksitavale märgistusele või 
turvalisusküsimuste reguleerimiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 8
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub ELi liikmesriike üles 
parandama liikmesriikide 
tervishoiuasutuste omavahelist 
kooskõlastamist, kuna kohase 
teabevahetuse puudumine annab sageli 
vabad käed ebaausatele tarneahelas 
osalejatele;

Or.pl

Muudatusettepanek 9
Jorgo Chatzimarkakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike üles tagama, et 
eraldataks piisavalt vahendeid ametlike 
kontrollide, sealhulgas etteteatamata ja 
sõltumatute kontrollide teostamiseks 
hästivarustatud ja koolitatud töötajate 
poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnistab hästivarustatud ja 
koolitatud töötajate poolt teostatavate 
etteteatamata ja sõltumatute kontrollide 
tähtsust; kutsub liikmesriike üles tagama, 
et ametlike kontrollide korraldamiseks 
eraldataks piisavalt vahendeid; rõhutab, 
et tõhusat kontrollimist ja inspekteerimist 
tuleb teostada selliselt, et see ei tekitaks 
VKEdele eraldi halduskoormust ega 
mõjuks neile negatiivselt;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
ametlikke kontrolle käsitlevas komisjoni 
ülevaates esitatakse majanduslikud 

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
ametlikke kontrolle käsitlevas komisjoni 
ülevaates esitatakse majanduslikud 
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põhjendused pettustest hoidumiseks;
rõhutab siiski, et toiduainetööstuses hetkel 
rakendatavad karistused on pettuste 
ärahoidmiseks ebasobivad; nõuab seetõttu 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
kehtestaksid karmimad ja hoiatavama 
iseloomuga karistused;

põhjendused pettustest hoidumiseks;
rõhutab siiski, et toiduainetööstuses hetkel 
rakendatavad karistused on pettuste 
ärahoidmiseks ebasobivad; nõuab seetõttu 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
kehtestaksid karmimad, 
proportsionaalsemad ja hoiatavama 
iseloomuga karistused;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
ametlikke kontrolle käsitlevas komisjoni 
ülevaates esitatakse majanduslikud 
põhjendused pettustest hoidumiseks;
rõhutab siiski, et toiduainetööstuses hetkel 
rakendatavad karistused on pettuste 
ärahoidmiseks ebasobivad; nõuab seetõttu
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
kehtestaksid karmimad ja hoiatavama 
iseloomuga karistused;

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
ametlikke kontrolle käsitlevas komisjoni 
ülevaates esitatakse majanduslikud 
põhjendused pettustest hoidumiseks;
rõhutab siiski, et toiduainetööstuses hetkel 
rakendatavad karistused on pettuste 
ärahoidmiseks ebasobivad; nõuab seetõttu 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
kehtestaksid karmimad ja hoiatavama 
iseloomuga karistused ja korraldaksid 
etteteatamata inspekteerimisi toiduainete 
tarneahela kõikidel etappidel;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust parandada teabe 
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liikumist, et võidelda toiduainetega seotud 
kuritegevuse vastu – näiteks luua 
kuritegevuse vastu võitlemise eriüksused, 
parandada kontrolli ja andmete kogumist 
ning rakendada interneti koordineeritud 
järelevalvestruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on mures asjaolu pärast, et 
pettusejuhtumid jõuavad harva 
kohtumenetluseni; rõhutab, et kõik 
asjaomased ametiasutused ja 
toiduainetööstuse ettevõtjad peaksid 
tegema omavahel paremat koostööd;
rõhutab vajadust suurendada 
pettustetõkestamise oskusi ja pöörata 
tähelepanu pigem ennetustööle kui 
tagajärgedega tegelemisele.

6. on mures asjaolu pärast, et 
pettusejuhtumid jõuavad harva 
kohtumenetluseni; rõhutab, et
sellekohaseid uurimisi tuleb rohkem 
tähtsustada ning parandada kõigi 
asjaomaste ametiasutuste (nt Toidu- ja
Veterinaaramet, Euroopa Pettustevastane 
Amet, tolli- ja õiguskaitseasutused) ja
toiduainetööstuse ettevõtjate koostööd;
rõhutab vajadust suurendada 
pettustetõkestamise oskusi (nt IT-
vahendid) ja pöörata tähelepanu pigem 
ennetustööle kui tagajärgedega 
tegelemisele.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on mures asjaolu pärast, et 
pettusejuhtumid jõuavad harva 
kohtumenetluseni; rõhutab, et kõik 

6. on mures asjaolu pärast, et 
pettusejuhtumid jõuavad harva 
kohtumenetluseni; rõhutab, et kõik 
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asjaomased ametiasutused ja 
toiduainetööstuse ettevõtjad peaksid 
tegema omavahel paremat koostööd;
rõhutab vajadust suurendada 
pettustetõkestamise oskusi ja pöörata 
tähelepanu pigem ennetustööle kui 
tagajärgedega tegelemisele.

asjaomased ametiasutused ja 
toiduainetööstuse ettevõtjad peaksid 
tegema omavahel paremat koostööd, eriti 
piiriüleste pettuste puhul; rõhutab vajadust 
suurendada pettustetõkestamise oskusi ja 
pöörata tähelepanu pigem ennetustööle kui 
tagajärgedega tegelemisele. rõhutab eriti 
vajadust tugevdada toidu- ja 
veterinaarküsimustega tegelevate 
ametiasutuste kasutada olevaid 
vahendeid, et tagada terviklik kontroll ja 
sellega tulemuslikud meetmed 
toiduainetega seotud pettuste vastu 
võitlemiseks;

Or. de


