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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.1.2014 A7-0434/1 

Módosítás  1 
Martina Anderson 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0434/2013 
Esther de Lange 
Az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyelete 

2013/2091(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
V a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Va. mivel az Élelmiszerügyi és 
Állategészségügyi Hivatal és a tagállamok 
nemzeti ellenırzési terveinek az esetleges 
élelmiszercsalások feltárása érdekében 
tartalmazniuk kellene szúrópróbaszerő, 
hivatalos ellenırzéseket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.1.2014 A7-0434/2 

Módosítás  2 
Martina Anderson 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0434/2013 
Esther de Lange 
Az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyelete 

2013/2091(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy jobban meg kell 

ismerni az uniós élelmiszer-csalási esetek 

mértékét, elıfordulását és összetevıit; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy rendszeresen győjtsék az élelmiszer-

csalási ügyekkel kapcsolatos adatokat, 

valamint cseréljék ki egymással az 

élelmiszercsalás feltárásának és 

leküzdésének bevált gyakorlatait; 

4. hangsúlyozza, hogy jobban meg kell 

ismerni az uniós élelmiszer-csalási esetek 

mértékét, elıfordulását és összetevıit; 

ennek kiemelten hangsúlyos része az 
élelmiszercsalás elleni küzdelemben már 
használt eszközök és mechanizmusok 
feltérképezése, az illetékes hatóságok 
közötti együttmőködés és kapcsolat 
fejlesztése, a tagországokban található 
élelmiszer-csalási kapcsolattartópont-
hálózat segítségével a releváns piaci 
szereplık tudatosságának növelése, 
valamint képzések és konferenciák 
szervezése; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy rendszeresen győjtsék 

az élelmiszer-csalási ügyekkel kapcsolatos 

adatokat, valamint cseréljék ki egymással 

az élelmiszercsalás feltárásának és 

leküzdésének bevált gyakorlatait; 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.1.2014 A7-0434/3 

Módosítás  3 
Martina Anderson 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0434/2013 
Esther de Lange 
Az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és az élelmiszerlánc felügyelete 

2013/2091(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  40a. hangsúlyozza Észak-Írország sajátos 
helyzetét az Európai Unión belül, és 
kiemeli, hogy a nagypénteki egyezmény 
elveinek megfelelıen Észak-Írországban 
is felcímkézhetik írként a termékeiket, ha 
ezt szeretnék; 

Or. en 

 

 


