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Pakeitimas 1
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia pasaulinę Europos Sąjungos 
atsakomybę ir, atsižvelgdamas į tai, 
akcentuoja visų suvartojamų degalų 
kiekio dalies, kurią sudaro iš kukurūzų, 
rapsų, palmių aliejaus ir sojų išgaunami 
biodegalai, apribojimo reikšmę; taip pat 
ragina valstybes nares ratifikuoti 
Jungtinių Tautų ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto papildomą 
protokolą, kuriame įtvirtinta teisė į 
maistą; tikisi, kad Europos lygmeniu 
Finansinių priemonių rinkų direktyvoje 
bus kuo greičiau priimtos privalomos 
nuostatos, kuriomis bus sumažintos 
spekuliacijos maistu ir žemės ūkio plotais;

Or. de

Pakeitimas 2
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. atkreipia dėmesį į per pasaulinę 
maisto krizę kilusią aktualią žemės 
užėmimo problemą; atsižvelgdamas į tai, 
ragina sukurti viešą europinį registrą, 
kuriame būtų registruojamas bet koks 
subjektų dalyvavimas užimant žemę;

Or. de
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Pakeitimas 3
Adam Bielan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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; tačiau 
yra susirūpinęs dėl to, kad priėmus 
daugiau teisės aktų šioje srityje gali 
padidėti sąnaudos MVĮ ir vartotojams;

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, kad bet koks dėl šio dalyko 
priimtas teisės aktas turi būti pagrįstas 
rinkos poreikiais taip, kad nebūtų 
iškraipoma konkurencija, nebūtų 
trukdoma patekti į rinką naujoms, 
mažesnėms įmonėms arba nepadidėtų 
sąnaudos MVĮ ir vartotojams;

Or.pl

Pakeitimas 4
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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; tačiau 
yra susirūpinęs dėl to, kad priėmus daugiau 
teisės aktų šioje srityje gali padidėti 
sąnaudos MVĮ ir vartotojams; 

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; tačiau 
yra susirūpinęs dėl to, kad priėmus daugiau 
teisės aktų šioje srityje gali padidėti 
sąnaudos MVĮ ir vartotojams; MVĮ turėtų 
gauti finansinę paramą, kuri padėtų 
pakelti papildomų išlaidų naštą;

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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; tačiau 
yra susirūpinęs dėl to, kad priėmus daugiau 
teisės aktų šioje srityje gali padidėti 
sąnaudos MVĮ ir vartotojams;

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 jas greitai ir 
nuosekliai taikyti visoje ES; tačiau yra 
susirūpinęs dėl to, kad priėmus daugiau 
teisės aktų šioje srityje gali padidėti 
sąnaudos MVĮ ir vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 6
Adam Bielan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia atgauti vartotojų 
pasitikėjimą bendrąja maisto rinka; 
pažymi, kad savireguliacija, geresni teisės 
aktai ir veiksminga kontrolė duotų 
daugiau naudos nei didesnis teisės aktų 
skaičius; 

3. pabrėžia, kad reikia atgauti vartotojų 
pasitikėjimą bendrąja maisto rinka; 
pabrėžia, kad tai galima pasiekti, be kita 
ko, stiprinant esamas teisėsaugos ir 
kontrolės sistemas; pažymi, kad geriausi 
žingsniai šia kryptimi būtų savireguliacija, 
geresni, skaidrūs teisės aktai ir 
veiksmingas jų taikymas, o ne didesnis 
teisės aktų skaičius;

Or.pl
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Pakeitimas 7
Kyriacos Triantaphyllides

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia atgauti vartotojų 
pasitikėjimą bendrąja maisto rinka; 
pažymi, kad savireguliacija, geresni teisės 
aktai ir veiksminga kontrolė duotų daugiau 
naudos nei didesnis teisės aktų skaičius;

3. pabrėžia, kad reikia atgauti vartotojų 
pasitikėjimą bendrąja maisto rinka; 
pažymi, kad rinkos savireguliacija buvo 
nesėkminga, nes didžiausio pelningumo 
kultas neatitinka ES piliečių interesų ir 
lūkesčių, ir kad geresni teisės aktai ir 
veiksminga kontrolė, taip pat didesnis 
teisės aktų, kuriais sprendžiamos 
klaidinančio ženklinimo arba saugos 
problemos, duotų daugiau naudos;

Or. el

Pakeitimas 8
Adam Bielan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares imtis veiksmų, 
kad būtų užtikrintas geresnis 
koordinavimas tarp sanitarinės priežiūros 
institucijų atskirose valstybėse ES narėse, 
nes dažnai dėl atitinkamų informacijos 
mainų trūkumo lieka spragų, kuriomis 
gali pasinaudoti nesąžiningi tiekimo 
grandinės subjektai;

Or.pl
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Pakeitimas 9
Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
būtų skiriama pakankamai išteklių 
oficialiajai kontrolei, įskaitant iš anksto 
nepaskelbtus ir nepriklausomus 
tikrinimus, atliekamus gerai parengtų ir 
apmokytų darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta iš anksto nepaskelbtų ir 
nepriklausomų tikrinimų, atliekamų gerai 
parengtų ir apmokytų darbuotojų, svarbą; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
oficialiajai kontrolei būtų skiriama 
pakankamai išteklių; pabrėžia, jog 
veiksminga kontrolė ir patikrinimai turi 
būti atliekami taip, kad nebūtų sukuriama 
papildoma administracinė našta arba 
daromas neigiamas poveikis MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. 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 ir labiau atgrasančias sankcijas;

5. 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;

Or. en

Pakeitimas 12
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. 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 ir labiau atgrasančias sankcijas;

5. 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 ir labiau atgrasančias sankcijas
ir numatyti vykdyti kontrolę visose maisto 
tiekimo grandinės vietose iš anksto 
nepranešus;

Or. de

Pakeitimas 13
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad siekiant kovoti su 
nusikalstamumu maisto tiekimo 
grandinėje būtina pagerinti informacijos 
srautus, pvz, sukurti specializuotus 
nusikaltimų tyrimo padalinius, taip pat 
geresnės priežiūros ir duomenų rinkimo 
bei koordinuoto interneto stebėjimo 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra susirūpinęs dėl to, kad sukčiavimo 
atvejai retai nagrinėjami teisme; pabrėžia, 
kad reikia pagerinti visų susijusių valdžios 
institucijų ir maisto gamintojų 
bendradarbiavimą; pabrėžia, kad reikia 
pagerinti su sukčiavimu kovojančių 
institucijų kompetenciją ir siekti, kad jos 
rodytų daugiau iniciatyvos, o ne tik 
reaguotų į tai, kas vyksta.

6. yra susirūpinęs dėl to, kad sukčiavimo 
atvejai retai nagrinėjami teisme; pabrėžia, 
kad reikia teikti didesnį prioritetą šiems 
tyrimams ir pagerinti visų susijusių 
valdžios institucijų (pvz., Maisto ir 
veterinarijos tarnybos, OLAF, muitinių, 
teisėsaugos) ir maisto gamintojų 
bendradarbiavimą; pabrėžia, kad reikia 
pagerinti su sukčiavimu kovojančių 
institucijų kompetenciją (pvz., IT 
priemonių naudojimo srityje) ir siekti, kad 
jos rodytų daugiau iniciatyvos, o ne tik 
reaguotų į tai, kas vyksta.

Or. en

Pakeitimas 15
Barbara Weiler

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra susirūpinęs dėl to, kad sukčiavimo 
atvejai retai nagrinėjami teisme; pabrėžia, 
kad reikia pagerinti visų susijusių valdžios 
institucijų ir maisto gamintojų 
bendradarbiavimą; pabrėžia, kad reikia 
pagerinti su sukčiavimu kovojančių 
institucijų kompetenciją ir siekti, kad jos 
rodytų daugiau iniciatyvos, o ne tik 
reaguotų į tai, kas vyksta.

6. yra susirūpinęs dėl to, kad sukčiavimo 
atvejai retai nagrinėjami teisme; pabrėžia, 
kad reikia pagerinti visų susijusių valdžios 
institucijų ir maisto gamintojų 
bendradarbiavimą, ypač tarptautinio 
sukčiavimo atvejais; pabrėžia, kad reikia 
pagerinti su sukčiavimu kovojančių 
institucijų kompetenciją ir siekti, kad jos 
rodytų daugiau iniciatyvos, o ne tik 
reaguotų į tai, kas vyksta; pabrėžia, kad 
visų pirma reikia stiprinti maisto ir 
veterinarijos institucijų išteklius, siekiant 
užtikrinti visapusišką kontrolę ir taip 
veiksmingai kovoti su sukčiavimu maisto 
sektoriuje.

Or. de


