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Predlog spremembe 1
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja globalno odgovornost 
Evropske unije in glede tega opozarja na 
pomen omejitve deleža biogoriva, 
pridelanega iz koruze, oljne repice, 
palmovega olja in soje v celotni porabi 
goriva; države članice spodbuja, naj 
ratificirajo dodatni protokol k 
Mednarodnemu paktu Združenih narodov 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah, v katerem je zapisana pravica 
do hrane; pričakuje, da bodo na evropski 
ravni v okviru direktive o finančnih trgih 
čimprej sprejeta zavezujoča pravila, ki 
bodo zajezila špekulacije z živili in 
kmetijskimi zemljišči;

Or. de

Predlog spremembe 2
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja na pereči problem 
prilaščanja zemlje v kontekstu globalne 
prehranske krize; v zvezi s tem poziva k 
vzpostavitvi javnega evropskega registra, v 
katerega bi zapisovali akterje, udeležene 
pri prilaščanju zemlje;

Or. de
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Predlog spremembe 3
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja prihodnji izvedbeni akt 
Komisije o označevanju izvora vsega mesa 
in njeno oceno učinka označevanja izvora 
za meso, ki se uporablja kot sestavina živil;
vendar izraža zaskrbljenost, da bi
nadaljnja zakonodaja na tem področju
lahko povzročila povečane stroške za mala 
in srednja podjetja ter potrošnike;

2. pozdravlja prihodnji izvedbeni akt 
Komisije o označevanju izvora vsega mesa 
in njeno oceno učinka označevanja izvora 
za meso, ki se uporablja kot sestavina živil;
poudarja, da bi morale vsako zakonodajo
na tem področju upravičevati zahteve trga, 
da ne bi ogrozili konkurence, omejili 
dostopa do trga za nova mala podjetja ali 
povzročili povečane stroške za mala in 
srednja podjetja ter potrošnike;

Or.pl

Predlog spremembe 4
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja prihodnji izvedbeni akt 
Komisije o označevanju izvora vsega mesa 
in njeno oceno učinka označevanja izvora 
za meso, ki se uporablja kot sestavina živil; 
vendar izraža zaskrbljenost, da bi nadaljnja 
zakonodaja na tem področju lahko 
povzročila povečane stroške za mala in 
srednja podjetja ter potrošnike; 

2. pozdravlja prihodnji izvedbeni akt 
Komisije o označevanju izvora vsega mesa 
in njeno oceno učinka označevanja izvora 
za meso, ki se uporablja kot sestavina živil; 
vendar izraža zaskrbljenost, da bi nadaljnja 
zakonodaja na tem področju lahko 
povzročila povečane stroške za mala in 
srednja podjetja ter potrošnike; mala in 
srednja podjetja bi morala prejeti 
finančno podporo, da bi bila kos dodatnim 
stroškom;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja prihodnji izvedbeni akt 
Komisije o označevanju izvora vsega mesa 
in njeno oceno učinka označevanja izvora 
za meso, ki se uporablja kot sestavina živil; 
vendar izraža zaskrbljenost, da bi nadaljnja 
zakonodaja na tem področju lahko 
povzročila povečane stroške za mala in 
srednja podjetja ter potrošnike;

2. pozdravlja prihodnji izvedbeni akt 
Komisije o označevanju izvora vsega mesa 
in njeno oceno učinka označevanja izvora 
za meso, ki se uporablja kot sestavina živil; 
poudarja pomen jasnih, harmoniziranih 
pravil in poziva države članice, naj jih 
hitro in skladno uveljavijo po vsej EU;
vendar izraža zaskrbljenost, da bi nadaljnja 
zakonodaja na tem področju lahko 
povzročila povečane stroške za mala in 
srednja podjetja ter potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 6
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. želi poudariti, da je treba ponovno 
pridobiti zaupanje potrošnikov v enotni trg 
živil; poudarja, da pravo pot predstavljajo 
samoregulacija, boljša zakonodaja in
učinkovit nadzor, in ne kopičenje novih 
predpisov;

3. želi poudariti, da je treba ponovno 
pridobiti zaupanje potrošnikov v enotni trg 
živil; poudarja, da bi to lahko dosegli med 
drugim z okrepitvijo obstoječih sistemov 
pregona in nadzora; poudarja, da bi bila 
najboljša pot naprej boljša, pregledna
zakonodaja in njeno učinkovito izvajanje, 
in ne kopičenje novih predpisov;  

Or.pl

Predlog spremembe7
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. želi poudariti, da je treba ponovno 
pridobiti zaupanje potrošnikov v enotni trg 
živil; poudarja, da pravo pot predstavljajo
samoregulacija, boljša zakonodaja in 
učinkovit nadzor, in ne kopičenje novih 
predpisov;

3. želi poudariti, da je treba ponovno 
pridobiti zaupanje potrošnikov v enotni trg 
živil; poudarja, da je bila samoregulacija 
trgov neuspešna, saj je dajanje prednosti 
čimvečji donosnosti povsem v nasprotju z 
interesi in željami državljanov EU, ter da
pravo pot predstavljajo boljša zakonodaja 
in učinkovit nadzor, pa tudi novi predpisi, 
kadar je to potrebno za odzivanje na 
zavajajoče označevanje ali vprašanja 
varnosti;

Or. el

Predlog spremembe 8
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj izboljšajo 
usklajenost zdravstvenih organov v 
posameznih državah EU, saj pomanjkanje 
izmenjave ustreznih informacij pogosto 
odpira prostor za nepoštene akterje v 
dobavni verigi;i 

Or.pl

Predlog spremembe 9
Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo za uradni nadzor namenjena zadostna 
sredstva, tudi za nenapovedan in neodvisen 
nadzor, ki ga bo izvajalo dobro opremljeno in 
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usposobljeno osebje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava pomen nenapovedanega in 
neodvisnega nadzora, ki ga bo izvajalo 
dobro opremljeno in usposobljeno osebje; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo zagotovljena zadostna sredstva za 
uradni nadzor; poudarja, da je treba 
učinkovit nadzor in inšpekcije izvajati 
tako, da ne bodo pomenile dodatnega 
administrativnega bremena ali negativno 
vplivale na mala in srednja podjetja; 

Or. en

Predlog spremembe 11
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da pregledovanje 
uradnega nadzora, ki ga opravlja Komisija, 
z gospodarskimi ukrepi odvrača od 
goljufij; vendar želi poudariti, da sedanje 
kazni v živilskem sektorju niso primerne za 
preprečevanje goljufij; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj uvedejo 
strožje in bolj odvračilne sankcije;

5. pozdravlja dejstvo, da pregledovanje 
uradnega nadzora, ki ga opravlja Komisija, 
z gospodarskimi ukrepi odvrača od 
goljufij; vendar želi poudariti, da sedanje 
kazni v živilskem sektorju niso primerne za 
preprečevanje goljufij; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj uvedejo 
strožje, sorazmerne in bolj odvračilne 
sankcije;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da pregledovanje 
uradnega nadzora, ki ga opravlja Komisija, 
z gospodarskimi ukrepi odvrača od 
goljufij; vendar želi poudariti, da sedanje 
kazni v živilskem sektorju niso primerne za 
preprečevanje goljufij; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj uvedejo 
strožje in bolj odvračilne sankcije;

5. pozdravlja dejstvo, da pregledovanje 
uradnega nadzora, ki ga opravlja Komisija,
z gospodarskimi ukrepi odvrača od 
goljufij; vendar želi poudariti, da sedanje 
kazni v živilskem sektorju niso primerne za 
preprečevanje goljufij; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj uvedejo 
strožje in bolj odvračilne sankcije, pa tudi 
nenapovedan nadzor na vseh stopnjah 
verige preskrbe s hrano; 

Or. de

Predlog spremembe 13
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je za obravnavanje 
kaznivih dejanj na področju hrane 
potreben boljši pretok informacij, na 
primer vzpostavitev specializiranih enot za 
boj proti takim dejanjem, boljše 
spremljanje in zbiranje podatkov ter 
usklajen sistem internetnega nadzora; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. je zaskrbljen, da primeri goljufij le redko 
vodijo do sodnih postopkov; poudarja 
potrebo po boljšem sodelovanju med vsemi 
ustreznimi javnimi organi in nosilci 
živilskih dejavnosti; želi poudariti potrebo 
po boljši usposobljenosti za boj proti 
goljufijam in po proaktivnem namesto 
odzivnem delovanju.

6. je zaskrbljen, da primeri goljufij le redko 
vodijo do sodnih postopkov; poudarja 
potrebo po boljšem opredeljevanju 
prednosti teh preiskav in boljšem 
sodelovanju med vsemi ustreznimi javnimi 
organi (na primer Uradom za prehrano in 
veterinarstvo, Evropskim uradom za boj 
proti goljufijam (OLAF), carino in organi 
pregona) in nosilci živilskih dejavnosti;  
želi poudariti potrebo po boljši 
usposobljenosti za boj proti goljufijam (na 
primer na področju orodij informacijske 
tehnologije) in po proaktivnem namesto 
odzivnem delovanju;

Or. en

Predlog spremembe 15
Barbara Weiler

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. je zaskrbljen, da primeri goljufij le redko 
vodijo do sodnih postopkov; poudarja 
potrebo po boljšem sodelovanju med vsemi 
ustreznimi javnimi organi in nosilci 
živilskih dejavnosti; želi poudariti potrebo 
po boljši usposobljenosti za boj proti 
goljufijam in po proaktivnem namesto 
odzivnem delovanju.

6. je zaskrbljen, da primeri goljufij le redko 
vodijo do sodnih postopkov; poudarja 
potrebo po boljšem sodelovanju med vsemi 
ustreznimi javnimi organi in nosilci 
živilskih dejavnosti, zlasti v primerih 
čezmejnih goljufij; želi poudariti potrebo 
po boljši usposobljenosti za boj proti 
goljufijam in po proaktivnem namesto 
odzivnem delovanju. poudarja, da je treba 
okrepiti zlasti sredstva, namenjena 
organom za prehrano in veterino, da bi 
lahko zagotovili celovit nadzor, s tem pa 
tudi učinkovito zatiranje goljufij s hrano;

Or. de


