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Pozmeňujúci návrh 1
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje celosvetovú zodpovednosť 
Európskej únie a v tejto súvislosti 
poukazuje na vplyv obmedzenia biopalív 
z kukurice, repky, palmového oleja a sóje 
v rámci celkovej spotreby palív; vyzýva 
členské štáty, aby ratifikovali Dodatkový 
protokol k Medzinárodnému paktu 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach, do ktorého je zahrnuté právo na 
výživu; očakáva čo najskoršie schválenie 
záväzných pravidiel na európskej úrovni 
v rámci smernice o trhoch s finančnými 
nástrojmi s cieľom obmedziť špekulácie 
s potravinami a poľnohospodárskou 
pôdou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. upozorňuje na naliehavý problém 
zaberania pôdy počas celosvetovej 
potravinovej krízy a v tejto súvislosti
požaduje vytvorenie verejného európskeho 
registra, do ktorého by sa zaznamenal 
každý prípad zabratia pôdy;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 3
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta pripravovaný vykonávací akt 
Komisie o označovaní pôvodu všetkého 
mäsa a o posúdení vplyvu označovania 
pôvodu v prípade mäsa použitého ako 
potravinová zložka; obáva sa však, že 
ďalšie právne predpisy v tejto oblasti môžu 
viesť k zvýšeniu nákladov pre MSP 
a spotrebiteľov;

2. víta pripravovaný vykonávací akt 
Komisie o označovaní pôvodu všetkého 
mäsa a o posúdení vplyvu označovania 
pôvodu v prípade mäsa použitého ako 
potravinová zložka; zdôrazňuje, že 
akékoľvek právne predpisy v tejto oblasti 
by mali byť odôvodnené potrebou trhu, 
aby nedochádzalo k narušeniu 
hospodárskej súťaže, obmedzovaniu 
prístupu na trh pre nové malé podniky 
alebo zvyšovaniu nákladov pre MSP 
a spotrebiteľov;

Or.pl

Pozmeňujúci návrh 4
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta pripravovaný vykonávací akt 
Komisie o označovaní pôvodu všetkého 
mäsa a o posúdení vplyvu označovania 
pôvodu v prípade mäsa použitého ako 
potravinová zložka; obáva sa však, že 
ďalšie právne predpisy v tejto oblasti môžu 
viesť k zvýšeniu nákladov pre MSP 
a spotrebiteľov;

2. víta pripravovaný vykonávací akt 
Komisie o označovaní pôvodu všetkého 
mäsa a o posúdení vplyvu označovania 
pôvodu v prípade mäsa použitého ako 
potravinová zložka; obáva sa však, že 
ďalšie právne predpisy v tejto oblasti môžu 
viesť k zvýšeniu nákladov pre MSP 
a spotrebiteľov; mala by sa poskytnúť 
finančná pomoc MSP na zvládnutie 
dodatočných nákladov;
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Pozmeňujúci návrh 5
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz a Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta pripravovaný vykonávací akt 
Komisie o označovaní pôvodu všetkého 
mäsa a o posúdení vplyvu označovania 
pôvodu v prípade mäsa použitého ako 
potravinová zložka; obáva sa však, že 
ďalšie právne predpisy v tejto oblasti môžu 
viesť k zvýšeniu nákladov pre MSP 
a spotrebiteľov;

2. víta pripravovaný vykonávací akt 
Komisie o označovaní pôvodu všetkého 
mäsa a o posúdení vplyvu označovania 
pôvodu v prípade mäsa použitého ako 
potravinová zložka; zdôrazňuje význam 
jasných, harmonizovaných pravidiel 
a vyzýva členské štáty, aby ich rýchlo 
a súdržne presadili v celej EÚ; obáva sa 
však, že ďalšie právne predpisy v tejto 
oblasti môžu viesť k zvýšeniu nákladov pre 
MSP a spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje potrebu znovu získať dôveru 
spotrebiteľov v jednotný trh s potravinami;
poukazuje na to, že cestu vpred 
predstavuje skôr samoregulácia, lepšie 
právne predpisy a účinné kontrolné 
činnosti než ďalšie právne predpisy;

3. zdôrazňuje potrebu znovu získať dôveru 
spotrebiteľov v jednotný trh s potravinami;
zdôrazňuje, že je to možné dosiahnuť, 
okrem iného, posilnením existujúcich 
systémov vymáhateľnosti práva 
a kontroly; poukazuje na to, že najlepšou
cestou vpred by skôr boli lepšie 
a transparentnejšie právne predpisy a ich
účinné vykonávanie než ďalšie právne 
predpisy;
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Pozmeňujúci návrh 7
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje potrebu znovu získať dôveru 
spotrebiteľov v jednotný trh s potravinami;
poukazuje na to, že cestu vpred 
predstavuje skôr samoregulácia, lepšie 
právne predpisy a účinné kontrolné 
činnosti než ďalšie právne predpisy;

3. zdôrazňuje potrebu znovu získať dôveru 
spotrebiteľov v jednotný trh s potravinami;
poukazuje na to, že trhová samoregulácia
zlyhala, keďže kult maximálneho zisku 
nie je zlučiteľný so záujmami a cieľmi
občanov EÚ a že cestu vpred predstavujú
lepšie právne predpisy a účinné kontrolné 
činnosti, ako aj ďalšie právne predpisy, ak
sú potrebné na riešenie problémov 
zavádzajúceho označenia alebo 
bezpečnosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 8
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
koordináciu medzi orgánmi zdravotníctva 
v jednotlivých krajinách EÚ, keďže 
neadekvátna výmena informácií často 
vytvára priestor pre nečestné subjekty 
v dodávateľskom reťazci;

Or.pl
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Pozmeňujúci návrh 9
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
vyčlenenie dostatočného objemu financií 
na oficiálne kontroly vrátane 
neohlásených a nezávislých kontrol 
vykonávaných dobre vybaveným 
a vyškoleným personálom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Anna Maria Corazza Bildt a Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. uvedomuje si význam neohlásených 
a nezávislých kontrol vykonávaných dobre 
vybaveným a vyškoleným personálom;
vyzýva členské štáty, aby zaistili 
vyčlenenie dostatočného objemu financií 
na oficiálne kontroly; zdôrazňuje, že 
účinné kontroly a inšpekcie sa musia 
vykonávať tak, aby neviedli k zvýšeniu
administratívneho zaťaženia a nemali
negatívny vplyv na MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Anna Maria Corazza Bildt a Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia v rámci 
svojho preskúmania úradných kontrol 
stanovila ekonomické opatrenia 
odradzujúce od podvodov; zdôrazňuje 
však, že sankcie v súčasnosti uplatňované 
v potravinárstve sú nedostatočné na to, aby 
bránili podvodom; naliehavo preto žiada 
Komisiu a členské štáty, aby zaviedli 
prísnejšie a odrádzajúcejšie sankcie;

5. víta skutočnosť, že Komisia v rámci 
svojho preskúmania úradných kontrol 
stanovila ekonomické opatrenia 
odradzujúce od podvodov; zdôrazňuje 
však, že sankcie v súčasnosti uplatňované
v potravinárstve sú nedostatočné na to, aby 
bránili podvodom; naliehavo preto žiada 
Komisiu a členské štáty, aby zaviedli 
prísnejšie, primeranejšie a odrádzajúcejšie 
sankcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že Komisia v rámci 
svojho preskúmania úradných kontrol 
stanovila ekonomické opatrenia 
odradzujúce od podvodov; zdôrazňuje 
však, že sankcie v súčasnosti uplatňované 
v potravinárstve sú nedostatočné na to, aby 
bránili podvodom; naliehavo preto žiada 
Komisiu a členské štáty, aby zaviedli 
prísnejšie a odrádzajúcejšie sankcie;

5. víta skutočnosť, že Komisia v rámci 
svojho preskúmania úradných kontrol 
stanovila ekonomické opatrenia 
odradzujúce od podvodov; zdôrazňuje 
však, že sankcie v súčasnosti uplatňované 
v potravinárstve sú nedostatočné na to, aby 
bránili podvodom; naliehavo preto žiada 
Komisiu a členské štáty, aby zaviedli 
prísnejšie a odrádzajúcejšie sankcie a aby 
zaistili vykonávanie neohlásených 
inšpekcií vo všetkých článkoch 
potravinového reťazca;

Or. de



AM\1006172SK.doc 9/10 PE519.774v04-00

SK

Pozmeňujúci návrh 13
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu zlepšenia 
informačných tokov pri riešení problému 
trestnej činnosti v oblasti potravín, 
napríklad vytvorenie špecializovaných 
jednotiek na boj proti tejto trestnej 
činnosti, lepšie monitorovanie 
a zhromažďovanie údajov 
a koordinovanú internetovú dohľadovú 
štruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Anna Maria Corazza Bildt a Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. je znepokojený skutočnosťou, že prípady 
podvodov zriedkavo vyústia do podania 
žaloby; zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
spoluprácu medzi všetkými príslušnými 
verejnými orgánmi a prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov; zdôrazňuje 
potrebu zlepšiť zručnosti v oblasti boja 
proti podvodom a byť radšej proaktívnym 
než reaktívnym.

6. je znepokojený skutočnosťou, že prípady 
podvodov zriedkavo vyústia do podania 
žaloby; zdôrazňuje potrebu lepšieho 
stanovenia priorít týchto 
vyšetrovaní a zlepšenia spolupráce medzi 
všetkými príslušnými verejnými orgánmi 
(napr. Potravinovým a veterinárnym 
úradom, úradom OLAF, colným úradom, 
orgánmi činnými v trestnom konaní)
a prevádzkovateľmi potravinárskych 
podnikov; zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
zručnosti v oblasti boja proti podvodom 
(napr. nástroje IT) a byť radšej 
proaktívnym než reaktívnym.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Barbara Weiler

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. je znepokojený skutočnosťou, že prípady 
podvodov zriedkavo vyústia do podania 
žaloby; zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
spoluprácu medzi všetkými príslušnými 
verejnými orgánmi a prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov; zdôrazňuje 
potrebu zlepšiť zručnosti v oblasti boja 
proti podvodom a byť radšej proaktívnym 
než reaktívnym.

6. je znepokojený skutočnosťou, že prípady 
podvodov zriedkavo vyústia do podania 
žaloby; zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
spoluprácu medzi všetkými príslušnými 
verejnými orgánmi a prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov, predovšetkým 
pokiaľ ide o cezhraničnú trestnú činnosť;
zdôrazňuje potrebu zlepšiť zručnosti 
v oblasti boja proti podvodom a byť radšej 
proaktívnym než reaktívnym; zdôrazňuje 
potrebu zvýšiť zdroje, ktoré majú 
k dispozícii potravinové a veterinárne
úrady, a to predovšetkým s cieľom zaručiť 
súhrnné monitorovanie a efektívne
opatrenia na boj proti potravinovým 
podvodom.

Or. de


