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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad svarbu, jog vartotojai žinotų, iš kur kilęs jų perkamas maistas; todėl 
palankiai vertina Komisijos rengiamus įgyvendinimo aktus dėl savanoriško visų maisto 
sudėtinių dalių kilmės ženklinimo; atsižvelgiant į tai, ragina maisto gamintojus imtis 
iniciatyvos ir sukurti veiksmingas atsekamumo sistemas bei užtikrinti skaidrumą 
pateikiant tikslią informaciją apie savo produktus;

2. palankiai vertina Komisijos rengiamą įgyvendinimo aktą dėl visos mėsos kilmės 
ženklinimo ir poveikio vertinimą dėl mėsos, kuri naudojama kaip maisto sudėtinė dalis, 
kilmės ženklinimo; tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad priėmus daugiau teisės aktų šioje 
srityje gali padidėti sąnaudos MVĮ ir vartotojams;

3. pabrėžia, kad reikia atgauti vartotojų pasitikėjimą bendrąja maisto rinka; pažymi, kad 
savireguliacija, geresni teisės aktai ir veiksminga kontrolė duotų daugiau naudos nei 
didesnis teisės aktų skaičius; 

4. mano, kad bendrajame maisto produktų srities teisės akte1 pateikta nuoroda į sukčiavimą 
yra netinkama ir kad ji neapima sukčiavimo atvejų, kurie nekelia grėsmės maisto saugai ar 
visuomenės sveikatai; ragina Komisiją pateikti sukčiavimo apibrėžtį, kuri apimtų 
finansinę naudą ir nesąžiningus ketinimus;

5. palankiai vertina tai, kad Komisijai atlikus oficialiosios kontrolės peržiūrą numatytos 
ekonominės priemonės, atgrasančios nuo sukčiavimo; tačiau pabrėžia, kad šiuo metu 
maisto sektoriuje taikomos nuobaudos yra netinkamos, kad galėtų užkirsti kelią 
sukčiavimui; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares numatyti griežtesnes ir labiau 
atgrasančias sankcijas;

6. yra susirūpinęs dėl to, kad sukčiavimo atvejai retai nagrinėjami teisme; pabrėžia, kad 
reikia pagerinti visų susijusių valdžios institucijų ir maisto gamintojų bendradarbiavimą; 
pabrėžia, kad reikia pagerinti su sukčiavimu kovojančių institucijų kompetenciją ir siekti, 
kad jos rodytų daugiau iniciatyvos, o ne tik reaguotų į tai, kas vyksta.
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