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Poprawka 1
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla globalną odpowiedzialność 
Unii Europejskiej i w związku z tym 
zwraca wagę na znaczenie ograniczenia 
udziału biopaliw z kukurydzy, rzepaku, 
oleju palmowego i soi w ogólnym zużyciu 
paliw; ponadto wzywa państwa 
członkowskie, aby ratyfikowały protokół 
dodatkowy do Międzynarodowego paktu 
praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych ONZ, w którym 
zagwarantowane jest prawo do żywności; 
oczekuje, że jak najszybciej ustanowione 
zostaną na szczeblu europejskim –
w ramach dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych – wiążące 
przepisy powstrzymujące spekulację 
środkami żywnościowymi i gruntami 
rolnymi;

Or. de

Poprawka 2
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zwraca uwagę na pilny problem 
zagarniania gruntów w czasie światowego 
kryzysu żywnościowego; w związku z tym 
popiera publiczny europejski rejestr, 
w którym odnotowywany będą wszelkie 
przypadku udziału podmiotów 
w zagarnianiu gruntów;
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Poprawka 3
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustep 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany 
akt wykonawczy Komisji dotyczący 
oznaczania pochodzenia wszystkich 
produktów mięsnych oraz ocenę skutków 
oznaczania pochodzenia mięsa 
stosowanego jako składnik żywności; jest 
jednak zaniepokojony, że dalsze regulacje 
w tym obszarze mogą prowadzić do 
wzrostu kosztów dla MŚP i konsumentów;

2. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany 
akt wykonawczy Komisji dotyczący 
oznaczania pochodzenia wszystkich 
produktów mięsnych oraz ocenę skutków 
oznaczania pochodzenia mięsa 
stosowanego jako składnik żywności; 
podkreśla, że jakiekolwiek prawodawstwo 
w tej materii powinno być uzasadnione 
potrzebą rynku, tak aby nie doprowadzić 
do zachwiania konkurencji, zahamowania 
dostępu do rynku nowych, mniejszych 
przedsiębiorców lub wzrostu kosztów dla 
MŚP i konsumentów;

Or.pl

Poprawka 4
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany 
akt wykonawczy Komisji dotyczący 
oznaczania pochodzenia wszystkich 
produktów mięsnych oraz ocenę skutków 
oznaczania pochodzenia mięsa 
stosowanego jako składnik żywności; jest 
jednak zaniepokojony, że dalsze regulacje 
w tym obszarze mogą prowadzić do 

2. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany 
akt wykonawczy Komisji dotyczący 
oznaczania pochodzenia wszystkich 
produktów mięsnych oraz ocenę skutków 
oznaczania pochodzenia mięsa 
stosowanego jako składnik żywności; jest 
jednak zaniepokojony, że dalsze regulacje 
w tym obszarze mogą prowadzić do 
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wzrostu kosztów dla MŚP i konsumentów; wzrostu kosztów dla MŚP i konsumentów; 
uważa, że MŚP powinny otrzymywać 
wsparcie finansowe, by poradzić sobie z 
dodatkowymi wydatkami; 

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany 
akt wykonawczy Komisji dotyczący 
oznaczania pochodzenia wszystkich 
produktów mięsnych oraz ocenę skutków 
oznaczania pochodzenia mięsa 
stosowanego jako składnik żywności; jest 
jednak zaniepokojony, że dalsze regulacje 
w tym obszarze mogą prowadzić do 
wzrostu kosztów dla MŚP i konsumentów;

2. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany 
akt wykonawczy Komisji dotyczący 
oznaczania pochodzenia wszystkich 
produktów mięsnych oraz ocenę skutków 
oznaczania pochodzenia mięsa 
stosowanego jako składnik żywności; 
podkreśla znaczenie jednoznacznych, 
ujednoliconych przepisów i wzywa 
państwa członkowskie, by egzekwowały je 
szybko i spójnie w całej UE; jest jednak 
zaniepokojony, że dalsze regulacje w tym 
obszarze mogą prowadzić do wzrostu 
kosztów dla MŚP i konsumentów;

Or. en

Poprawka 6
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustep 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę odzyskania zaufania 
konsumentów na jednolitym rynku 
żywności; zauważa, że w przyszłości 
potrzebne będą samoregulacja, lepsze 
prawodawstwo i skuteczne działania 

3. podkreśla potrzebę odzyskania zaufania 
konsumentów na jednolitym rynku 
żywności; podkreśla, iż można to osiągnąć 
między innymi poprzez umocnienie 
istniejących systemów egzekwowania 
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kontrolne, a nie większa liczba przepisów; prawa i kontroli; zauważa, iż nie większa 
liczba przepisów, lecz lepsze, przejrzyste,
prawodawstwo i skuteczne jego wdrażanie 
byłyby najlepszymi krokami w tym 
kierunku;

Or.pl

Poprawka 7
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla potrzebę odzyskania zaufania 
konsumentów na jednolitym rynku 
żywności; zauważa, że w przyszłości 
potrzebne będą samoregulacja, lepsze 
prawodawstwo i skuteczne działania 
kontrolne, a nie większa liczba przepisów;

3. podkreśla potrzebę odzyskania zaufania 
konsumentów na jednolitym rynku 
żywności; zauważa, że samoregulacja
rynku poniosła porażkę, gdyż filozofia 
maksymalizacji zysku jest rażąco 
sprzeczna z interesami i oczekiwaniami 
europejskich obywateli; jest zdania, że 
właściwy kierunek działań to lepsze 
prawodawstwo i skuteczne działania 
kontrolne, a także większa liczba 
przepisów tam, gdzie są one potrzebne, czy 
to w kwestii etykiet wprowadzających w 
błąd, czy też bezpieczeństwa;

Or. el

Poprawka 8
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustep 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca państwa członkowskie do 
działań na rzecz lepszej koordynacji 
pomiędzy organami nadzoru sanitarnego 
w poszczególnych państwach UE, gdyż 
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często brak odpowiedniej wymiany 
informacji pozostawia uchyloną furtkę dla 
nieuczciwych podmiotów łańcucha 
dostaw;

Or.pl

Poprawka 9
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie, by 
zapewniły przyznawanie wystarczających 
zasobów na kontrole urzędowe, w tym na 
niezapowiedziane i niezależne kontrole 
prowadzone przez dobrze wyposażony i 
przeszkolony personel;

Or. en

Poprawka 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. dostrzega znaczenie 
niezapowiedzianych i niezależnych 
kontroli prowadzonych przez dobrze 
wyposażony i przeszkolony personel; 
wzywa państwa członkowskie, by 
zapewniły przyznawanie wystarczających 
zasobów na kontrole urzędowe; podkreśla, 
że wydajne kontrole i inspekcje powinny 
być prowadzone tak, by nie tworzyć 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
i nie działać ze szkodą dla MŚP;

Or. en
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Poprawka 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przegląd Komisji dotyczący kontroli 
urzędowych przewiduje środki 
ekonomiczne zniechęcające do popełniania 
oszustw; podkreśla jednak, że kary 
stosowane obecnie w sektorze żywności 
nie są odpowiednie do zapobiegania 
oszustwom; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wprowadzenia surowszych i bardziej 
odstraszających sankcji;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przegląd Komisji dotyczący kontroli 
urzędowych przewiduje środki 
ekonomiczne zniechęcające do popełniania 
oszustw; podkreśla jednak, że kary 
stosowane obecnie w sektorze żywności 
nie są odpowiednie do zapobiegania 
oszustwom; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wprowadzenia surowszych, 
współmiernych i bardziej odstraszających 
sankcji;

Or. en

Poprawka 12
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przegląd Komisji dotyczący kontroli 
urzędowych przewiduje środki 
ekonomiczne zniechęcające do popełniania 
oszustw; podkreśla jednak, że kary 
stosowane obecnie w sektorze żywności 
nie są odpowiednie do zapobiegania 
oszustwom; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wprowadzenia surowszych i bardziej 
odstraszających sankcji;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przegląd Komisji dotyczący kontroli 
urzędowych przewiduje środki 
ekonomiczne zniechęcające do popełniania 
oszustw; podkreśla jednak, że kary 
stosowane obecnie w sektorze żywności 
nie są odpowiednie do zapobiegania 
oszustwom; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wprowadzenia surowszych i bardziej 
odstraszających sankcji, a także do 
zapewnienia niezapowiedzianych kontroli 
na wszystkich etapach łańcucha 
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zaopatrzenia w żywność; 

Or. de

Poprawka 13
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę poprawy przepływu 
informacji w celu przeciwdziałania 
przestępczości w sektorze żywności, np. 
przez utworzenie specjalistycznych 
jednostek do walki z przestępstwami, 
lepsze monitorowanie i gromadzenie 
danych oraz skoordynowaną strukturę 
nadzoru internetowego; 

Or. en

Poprawka 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zaniepokojony, że przypadki 
oszustw rzadko prowadzą do wszczęcia 
postępowań sądowych; podkreśla potrzebę 
lepszej współpracy między wszystkimi 
odpowiednimi organami publicznymi i 
podmiotami z sektora spożywczego; 
podkreśla również potrzebę zwiększenia 
umiejętności radzenia sobie z oszustwami 
oraz aktywnego podejmowania działań, a 
nie tylko reagowania na wydarzenia;

6. jest zaniepokojony, że przypadki 
oszustw rzadko prowadzą do wszczęcia 
postępowań sądowych; podkreśla potrzebę 
lepszej wskazywania priorytetów w tych 
postępowaniach oraz lepszej współpracy 
między wszystkimi odpowiednimi 
organami publicznymi (np. Biuro ds. 
Żywności i Weterynarii, OLAF, organy 
celne, organy ścigania) i podmiotami z 
sektora spożywczego; podkreśla również 
potrzebę zwiększenia umiejętności 
radzenia sobie z oszustwami (np. z 
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wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych) oraz aktywnego 
podejmowania działań, a nie tylko 
reagowania na wydarzenia;

Or. en

Poprawka 15
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zaniepokojony, że przypadki 
oszustw rzadko prowadzą do wszczęcia 
postępowań sądowych; podkreśla potrzebę 
lepszej współpracy między wszystkimi 
odpowiednimi organami publicznymi 
i podmiotami z sektora spożywczego; 
podkreśla również potrzebę zwiększenia 
umiejętności radzenia sobie z oszustwami 
oraz aktywnego podejmowania działań, 
a nie tylko reagowania na wydarzenia;

6. jest zaniepokojony, że przypadki 
oszustw rzadko prowadzą do wszczęcia 
postępowań sądowych; podkreśla potrzebę 
lepszej współpracy między wszystkimi 
odpowiednimi organami publicznymi 
i podmiotami z sektora spożywczego –
w szczególności w przypadkach oszustw 
na skalę międzynarodową; podkreśla 
również potrzebę zwiększenia umiejętności 
radzenia sobie z oszustwami oraz 
aktywnego podejmowania działań, a nie 
tylko reagowania na wydarzenia; 
podkreśla, że w szczególności należy 
zwiększyć zasoby organów zajmujących 
się sprawami żywnościowymi 
i weterynaryjnymi, aby możliwe było 
zagwarantowanie kompleksowej kontroli, 
a dzięki temu skutecznej walki 
z oszustwami żywnościowymi;

Or. de


