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9.2.2015 B8-0097/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sa odhaduje, že z celkového 

množstva jatočného mäsa sa v závislosti od 

príslušného členského štátu 30 % až 50 % 

spracúva na mäsové zložky potravín, 

najmä na mleté mäso, mäsové prípravky 

a mäsové výrobky; 

D. keďže sa odhaduje, že z celkového 

množstva jatočného mäsa sa v závislosti od 

príslušného členského štátu 30 % až 50 % 

spracúva na mäsové zložky potravín, 

najmä na mleté mäso, mäsové prípravky 

a mäsové výrobky; keďže objem výroby 
mäsa v spracovaných potravinách v EÚ sa 
delí na 70 % bravčového, 18 % 
hydinového, 10 % hovädzieho a 2 % iného 
mäsa; keďže výroba, zabíjanie 
a spracúvanie ošípaných a hydiny a mäsa 
z nich sa líšia od hovädzieho dobytka 
a hovädziny; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže Komisia ešte nepredložila žiadne 
následné legislatívne návrhy a konštatuje, 
že ďalšie vhodné kroky sa podniknú po 
diskusiách v Parlamente a Rade; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1049677SK.doc  PE547.521v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.2.2015 B8-0097/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže podľa spotrebiteľského 

prieskumu, ktorý v roku 2013 vykonalo 

Konzorcium pre hodnotenie potravinového 

reťazca, bol medzi rôznymi skupinami 

potravín, na ktoré sa prieskum vzťahoval, 

najväčší záujem o označovanie pôvodu 

v prípade mäsových výrobkov; keďže na 

základe cielenejšieho skúmania rôznych 

druhov spracovaných mäsových výrobkov 

výsledky prieskumu naznačujú, že viac než 

90 % respondentov z radov spotrebiteľov 

považuje označovanie pôvodu za dôležité; 

I. keďže podľa spotrebiteľského 

prieskumu, ktorý v roku 2013 vykonalo 

Konzorcium pre hodnotenie potravinového 

reťazca, bol medzi rôznymi skupinami 

potravín, na ktoré sa prieskum vzťahoval, 

najväčší záujem o označovanie pôvodu 

v prípade mäsových výrobkov; keďže na 

základe cielenejšieho skúmania rôznych 

druhov spracovaných mäsových výrobkov 

výsledky prieskumu naznačujú, že viac než 

90 % respondentov z radov spotrebiteľov 

považuje označovanie pôvodu za dôležité; 
keďže výsledky prieskumu tiež ukazujú, že 
označovanie krajiny pôvodu mäsa v 
spracovaných potravinách sa z hľadiska 
záujmov spotrebiteľov zaradilo až na piate 
miesto (po chuti, dátume minimálnej 
trvanlivosti, kvalite a cene) a že 80 % 
spotrebiteľov nie je ochotných platiť za 
označovanie pôvodu vyššiu cenu; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. zdôrazňuje skutočnosť, že podľa 
správy Komisie by označovanie krajiny 
pôvodu viedlo k výraznému nárastu 
výrobných nákladov a zvýšeniu cenového 
tlaku na poľnohospodárov a 90 % týchto 
nákladov by sa prenieslo na spotrebiteľa; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že 90 % podnikov v sektore 

spracovania mäsa sú MSP; zdôrazňuje 

osobitnú úlohu, ktorú MSP zohrávajú pri 

vytváraní rastu a pracovných miest, ich 

príspevok ku konkurencieschopnému 

európskemu hospodárstvu a ich záväzok 

týkajúci sa bezpečných a vysokokvalitných 

potravín; domnieva sa, že vytvorenie 
rovnakých podmienok pre subjekty v 
tomto odvetví je nevyhnutné; 

4. zdôrazňuje, že 90 % podnikov v sektore 

spracovania mäsa sú MSP; zdôrazňuje 

osobitnú úlohu, ktorú MSP zohrávajú pri 

vytváraní rastu a pracovných miest, ich 

príspevok ku konkurencieschopnému 

európskemu hospodárstvu a ich záväzok 

týkajúci sa bezpečných a vysokokvalitných 

potravín; poukazuje na skutočnosť, že 
podľa prieskumu MSP, ktorý uskutočnila 
Komisia, väčšina MSP mení svojich 
dodávateľov minimálne trikrát za rok, aby 
zaručila primeranú úroveň surovín a 
kvality za dostupnú cenu;  zdôrazňuje, že 
podľa odhadov MSP by povinné 
označovanie krajiny pôvodu zvýšilo 
administratívne zaťaženie; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. opätovne zdôrazňuje svoje 

znepokojenie, pokiaľ ide o potenciálny 

vplyv potravinových podvodov na 

bezpečnosť potravín, zdravie spotrebiteľa, 

dôveru spotrebiteľa, fungovanie 

potravinového reťazca a stabilitu 

poľnohospodárskych cien, a zdôrazňuje 

význam prednostného riešenia 

potravinových podvodov, a tým rýchleho 

obnovenia dôvery európskych 

spotrebiteľov; 

5. opätovne zdôrazňuje svoje 

znepokojenie, pokiaľ ide o potenciálny 

vplyv potravinových podvodov na 

bezpečnosť potravín, zdravie spotrebiteľa, 

dôveru spotrebiteľa, fungovanie 

potravinového reťazca a stabilitu 

poľnohospodárskych cien, a zdôrazňuje 

význam prednostného riešenia 

potravinových podvodov, a tým rýchleho 

obnovenia dôvery európskych 

spotrebiteľov; kladie však dôraz na to, že 
povinné označovanie krajiny pôvodu, 
ktoré sa uplatňuje v prípade hovädzieho 
mäsa, nezabránilo podvodnému 
nahradzovaniu hovädzieho mäsa konským 
mäsom; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že samotné označovanie 
krajiny alebo miesta pôvodu mäsa 
a mäsových výrobkov nebráni podvodom, 
ale že prísny systém vysledovateľnosti 
prispieva k odhaľovaniu možných 
porušení a k ich potláčaniu; konštatuje, že 
nedávne potravinové škandály vrátane 
podvodného nahradzovania hovädzieho 
mäsa konským mäsom ukázali, že 
spotrebitelia si želajú prísnejšie predpisy 
v oblasti vysledovateľnosti a poskytovania 
informácií spotrebiteľom; poukazuje na 
to, že prísnejšie predpisy v oblasti 
vysledovateľnosti by takisto úradom 
umožnili účinnejšie vyšetrovať 
potravinové podvody; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje význam úvah o konskom 
mäse v súvislosti s mäsom používaným 
ako zložka v spracovaných potravinách 
spolu s mäsom zo svíň, z oviec, z kôz a z 
hydiny, pretože predstavuje významný 
podiel mäsa používaného v spracovaných 
potravinách; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1049677SK.doc  PE547.521v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.2.2015 B8-0097/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Renate Sommer 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje ďalej skutočnosť, že v 

samotnej správe Komisie sa uznáva, že 

viac ako 90 % respondentov zo skupiny 

spotrebiteľov považuje za dôležité, aby bol 

na spracovaných potravinárskych 

výrobkoch označený pôvod mäsa
1
; 

poznamenáva, že to je jedným z viacerých 

faktorov, ktoré môžu ovplyvniť správanie 

spotrebiteľa; 

____________ 
1 COM(2013)0755, s. 7. 

8. zdôrazňuje ďalej skutočnosť, že v 

samotnej správe Komisie sa uznáva, že 

viac ako 90 % respondentov zo skupiny 

spotrebiteľov považuje za dôležité, aby bol 

na spracovaných potravinárskych 

výrobkoch označený pôvod mäsa
1
; 

poznamenáva, že to je jedným z viacerých 

faktorov, ktoré môžu ovplyvniť správanie 

spotrebiteľa; konštatuje však, že 
označovanie krajiny pôvodu mäsa v 
spracovaných potravinách sa z hľadiska 
záujmov spotrebiteľov zaradilo až na piate 
miesto (po chuti, dátume minimálnej 
trvanlivosti, kvalite a cene); poukazuje na 
zistenie Komisie, že spotrebitelia nie sú 
ochotní platiť za označovanie pôvodu 
vyššiu cenu; 

___________ 
1 COM(2013) 0755, s. 7. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. domnieva sa, že označovanie pôvodu 
v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 
zložka v potravinách, pomôže zaistiť 
lepšiu vysledovateľnosť v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, stabilnejšie 
vzťahy medzi dodávateľmi 
a spracovateľmi mäsa a väčšiu 
obozretnosť pri výbere dodávateľov 
a výrobkov prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý 

uskutočnila francúzska spotrebiteľská 

organizácia, sa výrazne líšia od zistení 

uvedených v správe Komisie v súvislosti 

s nákladmi na zavedenie označovania 

krajiny pôvodu; odporúča, aby sa táto 

záležitosť ďalej preskúmala s cieľom 

získať jasnejší obraz o možných účinkoch 

na ceny, za predpokladu, že takéto 

preskúmanie sa uskutoční v spojení so 

spotrebiteľskými organizáciami 

a nespomalí predkladanie legislatívnych 
návrhov; 

11. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý 

uskutočnila francúzska spotrebiteľská 

organizácia, sa výrazne líšia od zistení 

uvedených v správe Komisie v súvislosti 

s nákladmi na zavedenie označovania 

krajiny pôvodu; odporúča, aby sa táto 

záležitosť ďalej preskúmala s cieľom 

získať jasnejší obraz o možných účinkoch 

na ceny, za predpokladu, že takéto 

preskúmanie sa uskutoční v spojení so 

spotrebiteľskými organizáciami; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. konštatuje, že súčasné dobrovoľné 
informácie o pôvode môžu spotrebiteľov 
zavádzať; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. nalieha na Komisiu, aby po svojej 
správe predložila nadväzujúce legislatívne 
návrhy, na základe ktorých by sa 
uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných 
potravinách stalo povinným, s cieľom 
zaručiť väčšiu transparentnosť v celom 
potravinovom reťazci a lepšie informovať 
európskych spotrebiteľov a aby pri tom 
zohľadnila svoje posúdenia vplyvu 
a vyhla sa nadmerným nákladom 
a nadmernej administratívnej záťaži; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Renate Sommer 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Označovanie krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. podporuje početné aktivity zamerané 
na dobrovoľné označovanie informáciami 
o pôvode, pretože spotrebitelia, ktorí 
vyžadujú viac informácií a sú ochotní za 
ne platiť, si môžu vybrať vhodné výrobky 
a podniky môžu vytvárať pridanú 
hodnotu, ale vyjadruje znepokojenie nad 
zneužívaním tohto systému v určitých 
prípadoch; 

Or. en 

 

 


