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Amendement 1
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de wereldwijde 
verantwoordelijkheid van de Europese 
Unie en accentueert in dit licht de 
betekenis van een plafonnering van het 
aandeel biobrandstof uit maïs, koolzaad, 
palmolie en soja in het totale 
brandstofverbruik; roept de lidstaten 
bovendien op om het aanvullend protocol 
bij het VN-verdrag over economische, 
sociale en culturele rechten, waarin het 
recht op voeding is opgenomen, te 
ratificeren; verwacht dat op Europees 
niveau zo snel mogelijk een besluit volgt 
over bindende regelingen in het kader van 
een richtlijn voor de financiële markten 
waardoor speculatie met 
voedingsmiddelen en landbouwgrond 
wordt ingeperkt; 

 Or. de

Amendement 2
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst op het dringende probleem van 
landroof met betrekking tot de 
wereldwijde voedselcrisis; roept in dit 
verband op tot een openbaar Europees 
register waarin elk aandeel in landroof 
van betrokken partijen wordt opgenomen;
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Or. de

Amendement 3
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over de binnenkort door de 
Commissie vast te stellen 
uitvoeringshandelingen inzake de 
oorsprongsetikettering voor alle vlees en de 
effectbeoordeling van de 
oorsprongsetikettering voor vlees dat als 
voedselingrediënt wordt gebruikt; is 
evenwel bezorgd dat verdere wetgeving op 
dit gebied tot hogere kosten voor kmo's en 
de consument kan leiden;

2. is verheugd over de binnenkort door de 
Commissie vast te stellen 
uitvoeringshandelingen inzake de 
oorsprongsetikettering voor alle vlees en de 
effectbeoordeling van de 
oorsprongsetikettering voor vlees dat als 
voedselingrediënt wordt gebruikt; 
benadrukt dat alle wetgeving op dit gebied
gemotiveerd moet zijn door de 
marktbehoefte om te voorkomen dat dit 
leidt tot verstoorde concurrentie, 
afremming van de toetreding tot nieuwe 
markten, kleinere ondernemingen of 
hogere kosten voor kmo's en de 
consument;

Or.pl

Amendement 4
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over de binnenkort door de 
Commissie vast te stellen 
uitvoeringshandelingen inzake de 
oorsprongsetikettering voor alle vlees en de 
effectbeoordeling van de 
oorsprongsetikettering voor vlees dat als 
voedselingrediënt wordt gebruikt; is 

2. is verheugd over de binnenkort door de 
Commissie vast te stellen 
uitvoeringshandelingen inzake de 
oorsprongsetikettering voor alle vlees en de 
effectbeoordeling van de 
oorsprongsetikettering voor vlees dat als 
voedselingrediënt wordt gebruikt; is 
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evenwel bezorgd dat verdere wetgeving op 
dit gebied tot hogere kosten voor kmo's en 
de consument kan leiden; 

evenwel bezorgd dat verdere wetgeving op 
dit gebied tot hogere kosten voor kmo's en 
de consument kan leiden; kmo's moeten 
financiële steun krijgen om bijkomende 
kosten het hoofd te bieden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over de binnenkort door de 
Commissie vast te stellen 
uitvoeringshandelingen inzake de 
oorsprongsetikettering voor alle vlees en de 
effectbeoordeling van de 
oorsprongsetikettering voor vlees dat als 
voedselingrediënt wordt gebruikt; is 
evenwel bezorgd dat verdere wetgeving op 
dit gebied tot hogere kosten voor kmo's en 
de consument kan leiden;

2. is verheugd over de binnenkort door de 
Commissie vast te stellen 
uitvoeringshandelingen inzake de 
oorsprongsetikettering voor alle vlees en de 
effectbeoordeling van de 
oorsprongsetikettering voor vlees dat als 
voedselingrediënt wordt gebruikt; 
benadrukt het belang van heldere en 
geharmoniseerde regels en roept de 
lidstaten op deze regels snel en op een 
coherente manier te implementeren in de 
hele EU; is evenwel bezorgd dat verdere 
wetgeving op dit gebied tot hogere kosten 
voor kmo's en de consument kan leiden;

Or. en

Amendement 6
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat het vertrouwen van de 3. onderstreept dat het vertrouwen van de 
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consument moet worden herwonnen op een 
interne markt voor levensmiddelen; wijst 
erop dat zelfregulering, betere wetgeving 
en efficiënte controleactiviteiten de 
toekomst hebben in plaats van nog meer 
wetgeving; 

consument moet worden herwonnen op een 
interne markt voor levensmiddelen; 
benadrukt dat dit onder andere bereikt 
kan worden door de bestaande controle-
en handhavingssystemen te versterken;
wijst erop dat betere en transparante
wetgeving en efficiënte tenuitvoerlegging 
ervan, de beste stappen in die richting 
zouden zijn, in plaats van nog meer 
wetgeving; 

Or.pl

Amendement 7
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat het vertrouwen van de 
consument moet worden herwonnen op een 
interne markt voor levensmiddelen; wijst 
erop dat zelfregulering, betere wetgeving 
en efficiënte controleactiviteiten de 
toekomst hebben in plaats van nog meer 
wetgeving;

3. onderstreept dat het vertrouwen van de 
consument moet worden herwonnen op een 
interne markt voor levensmiddelen; wijst 
erop dat de zelfregulering van de markt is 
mislukt omdat de stelling die ten 
grondslag ligt aan het streven naar een zo 
groot mogelijke winst frontaal botst met 
de belangen en verwachtingen van de 
Europese burgers. Betere wetgeving, 
efficiënte controleactiviteiten en waar 
nodig meer wetgeving hebben de 
toekomst, of het nu gaat om misleidende 
etikettering of om veiligheid;

Or. el

Amendement 8
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de lidstaten om maatregelen 
te nemen teneinde de afstemming tussen 
de toezichthoudende autoriteiten in de 
verschillende EU-landen te verbeteren, 
omdat het ontbreken van de noodzakelijke 
informatie-uitwisseling oneerlijke 
entiteiten uit de toeleveringsketen vrij spel 
geeft;

Or.pl

Amendement 9
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten op te verzekeren 
dat voldoende middelen worden 
toegewezen voor officiële controles, 
inclusief onaangekondigde en 
onafhankelijke controles die worden 
uitgevoerd door goed opgeleide en goed 
uitgeruste diensten;

Or. en

Amendement 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderkent het belang van 
onaangekondigde en onafhankelijke 
controles, uitgevoerd door goed opgeleide 
en goed uitgeruste diensten; roept de 
lidstaten op te verzekeren dat voldoende 
middelen worden toegewezen voor 
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officiële controles; benadrukt dat 
efficiënte controles en inspecties moeten 
worden uitgevoerd zonder dat dit leidt tot 
extra administratieve lasten en zonder dat 
dit negatieve effecten heeft voor kmo's;

Or. en

Amendement 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. juicht het toe dat de herziening van de 
officiële controles door de Commissie 
fraude economisch minder aantrekkelijk 
maakt; onderstreept evenwel dat de boetes 
die nu in de levensmiddelensector worden 
opgelegd, er niet toe strekken fraude te 
voorkomen; verzoekt daarom de 
Commissie en de lidstaten met klem om 
zwaardere sancties met een sterker 
afschrikkend effect in te voeren;

5. juicht het toe dat de herziening van de 
officiële controles door de Commissie 
fraude economisch minder aantrekkelijk 
maakt; onderstreept evenwel dat de boetes 
die nu in de levensmiddelensector worden 
opgelegd, er niet toe strekken fraude te 
voorkomen; verzoekt daarom de 
Commissie en de lidstaten met klem om 
zwaardere en evenredige sancties met een 
sterker afschrikkend effect in te voeren;

Or. en

Amendement 12
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. juicht het toe dat de herziening van de 
officiële controles door de Commissie 
fraude economisch minder aantrekkelijk 
maakt; onderstreept evenwel dat de boetes 
die nu in de levensmiddelensector worden 
opgelegd, er niet toe strekken fraude te 
voorkomen; verzoekt daarom de 
Commissie en de lidstaten met klem om 
zwaardere sancties met een sterker 

5. juicht het toe dat de herziening van de 
officiële controles door de Commissie 
fraude economisch minder aantrekkelijk 
maakt; onderstreept evenwel dat de boetes 
die nu in de levensmiddelensector worden 
opgelegd, er niet toe strekken fraude te 
voorkomen; verzoekt daarom de 
Commissie en de lidstaten met klem om 
zwaardere sancties met een sterker 
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afschrikkend effect in te voeren; afschrikkend effect in te voeren alsook te 
voorzien in onaangekondigde controles op 
alle punten van de 
voedselvoorzieningsketen; 

Or. de

Amendement 13
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5a. benadrukt de noodzaak van een beter 
gestroomlijnde informatievoorziening om 
voedselcriminaliteit tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door de opzet van 
gespecialiseerde eenheden voor 
criminaliteitsbestrijding, betere controle 
en gegevensverzameling en een 
gecoördineerde internet-
bewakingsstructuur; 

Or. en

Amendement 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt het zorgwekkend dat gevallen van 
fraude zelden tot een proces leiden; wijst 
op de noodzaak van betere samenwerking 
tussen alle relevante overheidsinstanties en 
de levensmiddelenproducenten; 
onderstreept dat de vaardigheden op het 
gebied van de fraudebestrijding moeten 
worden verbeterd en dat proactief moet 
worden opgetreden in plaats van alleen te 

6. vindt het zorgwekkend dat gevallen van 
fraude zelden tot een proces leiden; wijst 
op de noodzaak om ten aanzien van deze 
onderzoeken de prioriteiten beter vast te 
stellen en op de noodzaak van betere 
samenwerking tussen alle relevante 
overheidsinstanties (bijvoorbeeld het 
Voedsel- en Veterinair Bureau, OLAF, 
douane, rechtshandhaving) en de 
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reageren. levensmiddelenproducenten; onderstreept 
dat de vaardigheden op het gebied van de 
fraudebestrijding (bijvoorbeeld IT-
hulpmiddelen) moeten worden verbeterd 
en dat proactief moet worden opgetreden in 
plaats van alleen te reageren.

Or. en

Amendement 15
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt het zorgwekkend dat gevallen van 
fraude zelden tot een proces leiden; wijst 
op de noodzaak van betere samenwerking 
tussen alle relevante overheidsinstanties en 
de levensmiddelenproducenten; 
onderstreept dat de vaardigheden op het 
gebied van de fraudebestrijding moeten 
worden verbeterd en dat proactief moet 
worden opgetreden in plaats van alleen te 
reageren.

6. vindt het zorgwekkend dat gevallen van 
fraude zelden tot een proces leiden; wijst 
op de noodzaak van betere samenwerking 
tussen alle relevante overheidsinstanties en 
de levensmiddelenproducenten, in het
bijzonder bij gevallen van transnationale 
fraude; onderstreept dat de vaardigheden 
op het gebied van de fraudebestrijding 
moeten worden verbeterd en dat proactief 
moet worden opgetreden in plaats van 
alleen te reageren; benadrukt dat vooral de 
middelen voor de dienst voor veterinaire 
zaken en levensmiddelen moeten worden 
versterkt om een omvattende controle en 
daarmee een effectieve bestrijding van 
levensmiddelenfraude te kunnen 
garanderen.

Or. de


