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Amendamentul 1
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază responsabilitatea globală a 
Uniunii Europene și semnalează, în acest 
sens, impactul unui plafon pentru 
biocombustibilul produs din porumb, 
rapiță, ulei de palmier și soia ca procent 
din consumul total de combustibil; invită 
statele membre să ratifice Protocolul 
adițional la Pactul internațional al ONU 
cu privire la drepturile economice, sociale 
și culturale, în care este consacrat dreptul 
la alimentație; se așteaptă să se convină 
cât mai curând posibil asupra unor norme 
obligatorii la nivel european, în cadrul 
Directivei privind piețele instrumentelor 
financiare, cu scopul de a reduce 
speculațiile cu produse alimentare și 
terenuri agricole;

Or. de

Amendamentul 2
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. atrage atenția asupra problemei 
urgente a „acaparării” terenurilor într-un 
context de criză alimentară la nivel global 
și solicită, în consecință, crearea unui 
registru european public în care să se 
înregistreze fiecare caz de acaparare de 
terenuri;

Or. de



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

RO

Amendamentul 3
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută viitorul act de punere în aplicare 
al Comisiei referitor la etichetarea de 
origine pentru carne și evaluarea 
impactului etichetării de origine a cărnii 
folosite ca ingredient alimentar; își 
exprimă, însă, îngrijorarea în legătură cu 
faptul că noi acte legislative în domeniu ar 
putea conduce la creșterea costurilor
pentru IMM-uri și consumatori;

2. salută viitorul act de punere în aplicare 
adoptat de Comisie referitor la etichetarea 
de origine pentru carne și evaluarea 
impactului etichetării de origine a cărnii 
folosite ca ingredient alimentar; subliniază 
faptul că toate actele legislative în 
domeniu ar trebui să fie justificate de 
nevoile pieței, astfel încât să nu 
submineze concurența, să nu 
restricționeze accesul pe piață pentru 
întreprinderile mici noi și să nu majoreze 
costurile pentru IMM-uri și consumatori;

Or.pl

Amendamentul 4
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută viitorul act de punere în aplicare 
al Comisiei referitor la etichetarea de 
origine pentru carne și evaluarea 
impactului etichetării de origine a cărnii 
folosite ca ingredient alimentar; își 
exprimă, însă, îngrijorarea în legătură cu 
faptul că noi acte legislative în domeniu ar 
putea conduce la creșterea costurilor pentru 
IMM-uri și consumatori; 

2. salută viitorul act de punere în aplicare 
adoptat de Comisie referitor la etichetarea 
de origine pentru carne și evaluarea 
impactului etichetării de origine a cărnii 
folosite ca ingredient alimentar; își 
exprimă, însă, îngrijorarea în legătură cu 
faptul că noi acte legislative în domeniu ar 
putea conduce la creșterea costurilor pentru 
IMM-uri și consumatori și consideră că 
IMM-urile ar trebui să primească sprijin 
financiar pentru a face față costurilor 
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suplimentare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută viitorul act de punere în aplicare 
al Comisiei referitor la etichetarea de 
origine pentru carne și evaluarea 
impactului etichetării de origine a cărnii 
folosite ca ingredient alimentar; își 
exprimă, însă, îngrijorarea în legătură cu 
faptul că noi acte legislative în domeniu ar 
putea conduce la creșterea costurilor pentru 
IMM-uri și consumatori;

2. salută viitorul act de punere în aplicare 
adoptat de Comisie referitor la etichetarea 
de origine pentru carne și evaluarea 
impactului etichetării de origine a cărnii 
folosite ca ingredient alimentar; subliniază 
importanța unor norme clare și 
armonizate și solicită statelor membre să 
le pună în aplicare rapid în mod coerent, 
pe întreg teritoriul UE; își exprimă, însă, 
îngrijorarea în legătură cu faptul că noi acte 
legislative în domeniu ar putea conduce la 
creșterea costurilor pentru IMM-uri și 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 6
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a recâștiga 
încrederea consumatorilor într-o piață 
alimentară unică; subliniază faptul că nu 
noi acte legislative, ci autoreglementarea, 
îmbunătățirea legislației existente și 
punerea în aplicare a unor activități de 
control eficiente reprezintă calea de urmat;

3. subliniază necesitatea de a recâștiga 
încrederea consumatorilor într-o piață 
alimentară unică; subliniază faptul că
acest lucru poate fi realizat, printre altele, 
prin consolidarea aplicării legislației și a 
sistemelor de control existente; subliniază 
faptul că nu noi acte legislative, ci 
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îmbunătățirea și transparența legislației și 
punerea în aplicare eficientă a acesteia 
reprezintă calea optimă de urmat;

Or.pl

Amendamentul 7
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea de a recâștiga 
încrederea consumatorilor într-o piață 
alimentară unică; subliniază faptul că nu
noi acte legislative, ci autoreglementarea, 
îmbunătățirea legislației existente și 
punerea în aplicare a unor activități de 
control eficiente reprezintă calea de urmat;

3. subliniază necesitatea de a recâștiga 
încrederea consumatorilor într-o piață 
alimentară unică; subliniază faptul că 
autoreglementarea pieței nu a reușit 
deoarece cultul profitabilității maxime nu 
ține seama deloc de interesele și 
aspirațiile cetățenilor UE și că 
îmbunătățirea legislației și activități de 
control eficiente, precum și adoptarea de 
noi acte legislative acolo unde este nevoie 
ca răspuns la problemele de etichetare 
înșelătoare sau siguranță, reprezintă calea 
de urmat;

Or. el

Amendamentul 8
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să 
îmbunătățească coordonarea între 
autoritățile sanitare din țările Uniunii 
Europene, întrucât lipsa unui schimb 
adecvat de informații facilitează adesea 
activitățile unor actori necinstiți din lanțul 
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de aprovizionare;

Or. pl

Amendamentul 9
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să se asigure că 
se alocă suficiente resurse pentru 
controalele oficiale, inclusiv pentru 
controale inopinate și independente 
efectuate de personal bine echipat și 
instruit;

Or. en

Amendamentul 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște importanța controalelor 
inopinate și independente desfășurate de 
personal bine echipat și instruit; invită 
statele membre să se asigure că se alocă 
resurse suficiente pentru controale 
oficiale; subliniază faptul că ar trebui să 
se efectueze controale și inspecții eficiente 
astfel încât să nu se creeze o sarcină 
administrativă suplimentară sau să se 
afecteze în mod negativ IMM-urile;

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că evaluarea Comisiei cu 
privire la controalele oficiale prevede 
măsuri de constrângere economică 
împotriva fraudei; subliniază, totuși, faptul 
că sancțiunile aplicate în prezent în 
sectorul alimentar nu sunt suficiente pentru 
a preveni fraudele; îndeamnă, așadar, 
Comisia și statele membre să introducă 
sancțiuni mai severe și mai descurajatoare;

5. salută faptul că evaluarea realizată de 
Comisie cu privire la controalele oficiale 
prevede măsuri de constrângere economică 
împotriva fraudei; subliniază, totuși, faptul 
că sancțiunile aplicate în prezent în 
sectorul alimentar nu sunt suficiente pentru 
a preveni fraudele; îndeamnă, așadar, 
Comisia și statele membre să introducă 
sancțiuni mai severe, proporționale și mai 
descurajatoare;

Or. en

Amendamentul 12
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că evaluarea Comisiei cu 
privire la controalele oficiale prevede 
măsuri de constrângere economică 
împotriva fraudei; subliniază, totuși, faptul 
că sancțiunile aplicate în prezent în 
sectorul alimentar nu sunt suficiente pentru 
a preveni fraudele; îndeamnă, așadar, 
Comisia și statele membre să introducă 
sancțiuni mai severe și mai descurajatoare;

5. salută faptul că evaluarea realizată de 
Comisie cu privire la controalele oficiale 
prevede măsuri de constrângere economică 
împotriva fraudei; subliniază, totuși, faptul 
că sancțiunile aplicate în prezent în 
sectorul alimentar nu sunt suficiente pentru 
a preveni fraudele; îndeamnă, așadar, 
Comisia și statele membre să introducă 
sancțiuni mai severe și mai descurajatoare 
și să efectueze inspecții inopinate în toate 
etapele lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare;

Or. de
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Amendamentul 13
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea îmbunătățirii 
fluxurilor de informații pentru a combate 
frauda alimentară, de exemplu, crearea 
unor structuri de crimă specializată, 
îmbunătățirea monitorizării și colectării 
datelor și o structură coordonată de 
supraveghere a internetului;

Or. en

Amendamentul 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este îngrijorată de faptul că cazurile de 
fraudă conduc foarte rar la acțiuni în 
justiție; subliniază necesitatea îmbunătățirii 
cooperării dintre toate autoritățile publice 
competente și operatorii din sectorul 
alimentar; subliniază necesitatea 
dezvoltării unor competențe de combatere 
a fraudei și a unui comportament mai 
degrabă proactiv decât reactiv.

6. este îngrijorat de faptul că în cazurile de 
fraudă se ajunge foarte rar la acțiuni în 
justiție; subliniază necesitatea acordării 
unei priorități sporite acestor investigații 
și a îmbunătățirii cooperării dintre toate 
autoritățile publice competente (cum ar fi 
Oficiul Alimentar și Veterinar, OLAF, 
autoritățile vamale, autoritățile de 
aplicare a legii) și operatorii din sectorul 
alimentar; subliniază necesitatea 
dezvoltării unor competențe de combatere 
a fraudei (de exemplu, instrumente IT) și a 
unui comportament mai degrabă proactiv 
decât reactiv.

Or. en
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Amendamentul 15
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este îngrijorată de faptul că cazurile de 
fraudă conduc foarte rar la acțiuni în 
justiție; subliniază necesitatea îmbunătățirii 
cooperării dintre toate autoritățile publice 
competente și operatorii din sectorul 
alimentar; subliniază necesitatea 
dezvoltării unor competențe de combatere 
a fraudei și a unui comportament mai 
degrabă proactiv decât reactiv.

6. este îngrijorat de faptul că în cazurile de 
fraudă se ajunge foarte rar la acțiuni în 
justiție; subliniază necesitatea îmbunătățirii 
cooperării dintre toate autoritățile publice 
competente și operatorii din sectorul 
alimentar, îndeosebi în cazurile de fraudă 
transfrontalieră; subliniază necesitatea 
dezvoltării unor competențe de combatere 
a fraudei și a unui comportament mai 
degrabă proactiv decât reactiv; subliniază 
necesitatea sporirii resurselor aflate la 
dispoziția autorităților din sectorul 
alimentar și a autorităților veterinare, în 
special pentru a garanta o monitorizare 
completă și, prin urmare, măsuri eficiente 
de combatere a fraudei alimentare.

Or. de


