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Módosítás 1
Barbara Weiler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza az Európai Unió 
globális felelősségét, és ezzel kapcsolatban 
kiemeli, hogy a kukoricából, repcéből, 
pálmaolajból és szójából előállított 
bioüzemanyagoknak a teljes üzemanyag-
fogyasztáson belüli arányát maximalizálni 
kell; felszólítja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják az ENSZ gazdasági, szociális 
és kulturális jogokról szóló nemzetközi 
egyezségokmányához csatolt azon 
jegyzőkönyvet, amely rögzíti az élelemhez 
való jogot; reméli, hogy az élelmiszerrel és 
a mezőgazdasági területekkel folytatott 
spekuláció megfékezése érdekében a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 
részeként a lehető leghamarabb európai 
szintű, kötelező érvényű szabályok 
kerülnek elfogadásra;

Or. de

Módosítás 2
Barbara Weiler

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a figyelmet a globális 
élelmiszerválság közepette a földfoglalás 
sürgető problémájára, és ennek 
megfelelően egy olyan európai 
nyilvántartás létrehozását szorgalmazza, 
amelybe a földfoglalás valamennyi esetét 
bevezetik; 
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Or. de

Módosítás 3
Adam Bielan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság közelgő, minden 
hústermék eredetmegjelölésére vonatkozó 
végrehajtási aktusát, valamint az 
élelmiszer-összetevőként használt 
hústermék eredetmegjelölésének 
hatásvizsgálatát; mindazonáltal 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az e 
területre vonatkozó további jogszabályok 
megnövekedett költségekhez vezetnének a 
kis- és középvállalkozások, valamint a 
fogyasztók számára;

2. üdvözli a Bizottság közelgő, minden 
hústermék eredetmegjelölésére vonatkozó 
végrehajtási aktusát, valamint az 
élelmiszer-összetevőként használt 
hústermék eredetmegjelölésének 
hatásvizsgálatát; hangsúlyozza, hogy az e 
területre vonatkozó valamennyi 
jogszabályt piaci igényekkel kell 
alátámasztani annak érdekében, hogy ne 
sérüljön a verseny, ne szűküljön az új 
kisvállalkozások számára a piachoz való 
hozzáférés, illetve hogy ne növekedjenek a 
költségek a kis- és középvállalkozások, 
valamint a fogyasztók számára;

Or.pl

Módosítás 4
Barbara Weiler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság közelgő, minden 
hústermék eredetmegjelölésére vonatkozó 
végrehajtási aktusát, valamint az 
élelmiszer-összetevőként használt 
hústermék eredetmegjelölésének 
hatásvizsgálatát; mindazonáltal aggodalmát 

2. üdvözli a Bizottság közelgő, minden 
hústermék eredetmegjelölésére vonatkozó 
végrehajtási aktusát, valamint az 
élelmiszer-összetevőként használt 
hústermék eredetmegjelölésének 
hatásvizsgálatát; mindazonáltal aggodalmát 
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fejezi ki amiatt, hogy az e területre 
vonatkozó további jogszabályok 
megnövekedett költségekhez vezetnének a 
kis- és középvállalkozások, valamint a 
fogyasztók számára;

fejezi ki amiatt, hogy az e területre 
vonatkozó további jogszabályok 
megnövekedett költségekhez vezetnének a 
kis- és középvállalkozások, valamint a 
fogyasztók számára; úgy véli, hogy a kis-
és középvállalkozásoknak pénzügyi 
támogatást kell nyújtani, hogy meg 
tudjanak birkózni a megnövekedett 
költségekkel; 

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság közelgő, minden 
hústermék eredetmegjelölésére vonatkozó 
végrehajtási aktusát, valamint az 
élelmiszer-összetevőként használt 
hústermék eredetmegjelölésének 
hatásvizsgálatát; mindazonáltal aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy az e területre 
vonatkozó további jogszabályok 
megnövekedett költségekhez vezetnének a 
kis- és középvállalkozások, valamint a 
fogyasztók számára;

2. üdvözli a Bizottság közelgő, minden 
hústermék eredetmegjelölésére vonatkozó 
végrehajtási aktusát, valamint az 
élelmiszer-összetevőként használt 
hústermék eredetmegjelölésének 
hatásvizsgálatát; hangsúlyozza, hogy 
egyértelmű és összehangolt szabályozásra 
van szükség, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy gyorsan és következetesen hajtsák 
azt végre az egész Unió területén;
mindazonáltal aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy az e területre vonatkozó további 
jogszabályok megnövekedett költségekhez 
vezetnének a kis- és középvállalkozások, 
valamint a fogyasztók számára;

Or. en

Módosítás 6
Adam Bielan

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fontos visszanyerni 
a fogyasztók egységes élelmiszerpiacba 
vetett bizalmát; rámutat arra, hogy az 
előrehaladást az önszabályozás,
megfelelőbb jogszabályok és hatékony
ellenőrzési tevékenységek biztosítják, nem 
pedig több jogszabály létrehozása;

3. hangsúlyozza, hogy fontos visszanyerni 
a fogyasztók egységes élelmiszerpiacba 
vetett bizalmát; hangsúlyozza, hogy ezt 
többek között a már létező bűnüldözési és 
ellenőrzési rendszerek megerősítésével 
lehet elérni; rámutat arra, hogy a
megfelelőbb és átlátható jogszabályok
kidolgozása és azok hatékony végrehajtása 
a legmegfelelőbb előre vezető út, nem 
pedig több jogszabály létrehozása;

Or.pl

Módosítás 7
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fontos visszanyerni 
a fogyasztók egységes élelmiszerpiacba 
vetett bizalmát; rámutat arra, hogy az 
előrehaladást az önszabályozás,
megfelelőbb jogszabályok és hatékony 
ellenőrzési tevékenységek biztosítják, nem 
pedig több jogszabály létrehozása;

3. hangsúlyozza, hogy fontos visszanyerni 
a fogyasztók egységes élelmiszerpiacba 
vetett bizalmát; rámutat arra, hogy a piai 
önszabályozás nem működik, mivel a 
maximális jövedelmezőség kultusza 
ellentétben áll az uniós polgárok 
érdekeivel és törekvéseivel, valamint hogy 
az előrehaladást a megfelelőbb 
jogszabályok és hatékony ellenőrzési 
tevékenységek, valamint a megtévesztő 
címkézésre vagy egyes biztonsági 
problémákra adott válaszhoz esetlegesen 
szükséges további jogszabályok biztosítják;

Or. el
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Módosítás 8
Adam Bielan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fejlesszék az együttműködést az egyes 
uniós országok egészségügyi hatóságai 
között, mivel a megfelelő információcsere 
hiánya gyakran kiskapukat hagy nyitva az 
ellátási láncban a tisztességtelen szereplők 
számára;

Or.pl

Módosítás 9
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
hivatalos – többek között a jól felszerelt és 
képzett személyzet által végzett, be nem 
jelentett és független – ellenőrzések 
számára különítsenek el elegendő 
erőforrást;

Or. en

Módosítás 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felismeri a jól felszerelt és képzett 
személyzet által végzett, be nem jelentett és 
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független ellenőrzések jelentőségét; 
felszólítja a tagállamokat, hogy a 
hivatalos ellenőrzések számára 
különítsenek el elegendő erőforrást; 
hangsúlyozza, hogy oly módon kell 
hatékony ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezni, hogy az ne jelentsen 
adminisztratív többletterhet a kkv-k 
számára, és ne legyen rájuk nézve káros 
hatással;

Or. en

Módosítás 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság hivatalos 
ellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálata 
gazdasági intézkedéseket irányoz elő a 
csalás megfékezésére; mindazonáltal 
hangsúlyozza, hogy jelenleg az 
élelmiszeriparban alkalmazott bírságok 
nem megfelelőek a csalás megelőzésére; 
ezért sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vezessenek be 
szigorúbb és még inkább visszatartó erejű 
szankciókat;

5. üdvözli, hogy a Bizottság hivatalos 
ellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálata 
gazdasági intézkedéseket irányoz elő a 
csalás megfékezésére; mindazonáltal 
hangsúlyozza, hogy jelenleg az 
élelmiszeriparban alkalmazott bírságok 
nem megfelelőek a csalás megelőzésére; 
ezért sürgeti a Bizottságot és a
tagállamokat, hogy vezessenek be 
szigorúbb, arányosabb és még inkább 
visszatartó erejű szankciókat;

Or. en

Módosítás 12
Barbara Weiler

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság hivatalos 
ellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálata 
gazdasági intézkedéseket irányoz elő a 
csalás megfékezésére; mindazonáltal 
hangsúlyozza, hogy jelenleg az 
élelmiszeriparban alkalmazott bírságok 
nem megfelelőek a csalás megelőzésére;
ezért sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vezessenek be 
szigorúbb és még inkább visszatartó erejű 
szankciókat;

5. üdvözli, hogy a Bizottság hivatalos 
ellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálata 
gazdasági intézkedéseket irányoz elő a 
csalás megfékezésére; mindazonáltal 
hangsúlyozza, hogy jelenleg az 
élelmiszeriparban alkalmazott bírságok 
nem megfelelőek a csalás megelőzésére;
ezért sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vezessenek be 
szigorúbb és még inkább visszatartó erejű 
szankciókat, illetve az élelmiszer-ellátási 
lánc valamennyi szakaszában végezzenek 
előre be nem jelentett vizsgálatokat;

Or. de

Módosítás 13
Barbara Weiler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az élelmiszerekkel 
kapcsolatos bűncselekmények elleni 
harchoz javítani kell az 
információáramlást, például szakosodott 
nyomozócsoportokat kell létrehozni, 
hatékonyabbá kell tenni az ellenőrzést és 
az adatgyűjtést, valamint összehangolt 
internetes felügyeleti struktúrát kell 
kialakítani; 

Or. en
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Módosítás 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
egyes csalásokat ritkán követik jogi 
eljárások; hangsúlyozza, hogy fontos 
javítani az illetékes állami hatóságok és az 
élelmiszer-ipari vállalkozók közötti 
együttműködést; hangsúlyozza, hogy 
fontos a csalás elleni készségek fejlesztése, 
valamint a reaktív hozzáállás helyett a 
proaktív megközelítés.

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
egyes csalásokat ritkán követik jogi 
eljárások; hangsúlyozza, hogy
kiemeltebben kell kezelni ezeket a 
vizsgálatokat, valamint hogy fontos 
javítani az illetékes állami hatóságok
(például az Élelmiszerügyi és 
Állategészségügyi Hivatal, az OLAF, 
illetve a vámügyi és bűnüldözési 
hatóságok) és az élelmiszer-ipari 
vállalkozók közötti együttműködést;
hangsúlyozza, hogy fontos a csalás elleni
(például a számítástechnikai eszközökkel 
kapcsolatos) készségek fejlesztése, 
valamint a reaktív hozzáállás helyett a 
proaktív megközelítés;

Or. en

Módosítás 15
Barbara Weiler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
egyes csalásokat ritkán követik jogi 
eljárások; hangsúlyozza, hogy fontos 
javítani az illetékes állami hatóságok és az 
élelmiszer-ipari vállalkozók közötti 
együttműködést; hangsúlyozza, hogy 
fontos a csalás elleni készségek fejlesztése, 
valamint a reaktív hozzáállás helyett a 
proaktív megközelítés.

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
egyes csalásokat ritkán követik jogi 
eljárások; hangsúlyozza, hogy fontos 
javítani az illetékes állami hatóságok és az 
élelmiszer-ipari vállalkozók közötti 
együttműködést, különösen a határokon 
átnyúló csalások esetében; hangsúlyozza, 
hogy fontos a csalás elleni készségek 
fejlesztése, valamint a reaktív hozzáállás 
helyett a proaktív megközelítés; 
hangsúlyozza, hogy az élelmiszerekkel 
kapcsolatban elkövetett csalások átfogó 
nyomon követése és ily módon az ilyen 
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csalások elleni harchoz szükséges 
hatékony intézkedések garantálása 
érdekében növelni kell az élelmiszerügyi 
és állategészségügyi hivatalok 
rendelkezésére álló forrásokat;

Or. de


