
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

9.2.2015 B8-0097/1 

Predlog spremembe  1 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker se po ocenah od 30 do 50 % količine 

mesa zaklanih živali (delež je pač odvisen 

od posamezne države članice) predela v 

mesne sestavine živil, zlasti v mleto meso, 

mesne pripravke in mesne proizvode; 

D. ker se po ocenah od 30 do 50 % količine 

mesa zaklanih živali (delež je pač odvisen 

od posamezne države članice) predela v 

mesne sestavine živil, zlasti v mleto meso, 

mesne pripravke in mesne proizvode; ker 

proizvodnja mesa v predelanih živilih v 

EU obsega 70 % svinjine, 18 % perutnine, 

10 % govedine in 2 % drugega mesa; ker 

se proizvodnja, zakol in predelava svinjine 

in perutnine razlikujejo od proizvodnje, 

zakola in predelave govedine;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Predlog spremembe  2 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker Komisija doslej še ni predložila 

nadaljnjih zakonodajnih predlogov in ker 

sklepa, da bo ustrezne nadaljnje ukrepe 

sprejela po razpravah v Parlamentu in 

Svetu; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Predlog spremembe  3 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je bilo po ugotovitvah potrošniške 

raziskave Konzorcija za vrednotenje 

prehranske verige iz leta 2013 med 

različnimi skupinami živil, zajetih v 

raziskavi, v zvezi z označevanjem izvora 

največ zanimanja za živila na osnovi mesa; 

ker rezultati raziskave, pridobljeni z bolj 

ciljno usmerjeno obravnavo različnih vrst 

predelanih proizvodov na osnovi mesa, 

kažejo, da več kot 90 % anketiranih 

potrošnikov meni, da je pomembno, da se 

izvor označi; 

I. ker je bilo po ugotovitvah potrošniške 

raziskave Konzorcija za vrednotenje 

prehranske verige iz leta 2013 med 

različnimi skupinami živil, zajetih v 

raziskavi, v zvezi z označevanjem izvora 

največ zanimanja za živila na osnovi mesa; 

ker rezultati raziskave, pridobljeni z bolj 

ciljno usmerjeno obravnavo različnih vrst 

predelanih proizvodov na osnovi mesa, 

kažejo, da več kot 90 % anketiranih 

potrošnikov meni, da je pomembno, da se 

izvor označi; ker je raziskava pokazala 

tudi, da je označevanje države izvora mesa 

v predelanih živilih šele na petem mestu 

zanimanja potrošnikov (za okusom, 

rokom trajanja, kakovostjo in ceno) in da 

80 % potrošnikov ni pripravljeno plačati 

višje cene za označevanje izvora; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Predlog spremembe  4 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. poudarja dejstvo, da Komisija v 

svojem poročilu ugotavlja, da bi 

označevanje države izvora privedlo do 

občutnega povečanja stroškov proizvodnje 

in povečanja cenovnega pritiska na 

kmete, 90 % teh stroškov pa bi bremenilo 

potrošnika; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Predlog spremembe  5 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da je 90 % podjetij v sektorju 

predelave mesa malih in srednjih podjetij; 

poudarja posebno vlogo, ki jo imajo ta 

podjetja pri ustvarjanju rasti in delovnih 

mest, njihov prispevek h konkurenčnosti 

evropskega gospodarstva in njihovo 

zavezanost varnim in visokokakovostnim 

živilom; meni, da je zagotovitev enakih 

pogojev za udeležence v sektorju 

bistvenega pomena; 

4. poudarja, da je 90 % podjetij v sektorju 

predelave mesa malih in srednjih podjetij; 

poudarja posebno vlogo, ki jo imajo ta 

podjetja pri ustvarjanju rasti in delovnih 

mest, njihov prispevek h konkurenčnosti 

evropskega gospodarstva in njihovo 

zavezanost varnim in visokokakovostnim 

živilom; poudarja, da po podatkih 

raziskave MSP, ki jo je opravila Komisija, 

večina MSP zamenja dobavitelja tri- ali 

večkrat letno, da bi zagotovila ustrezno 

raven surovin in kakovost po dostopni 

ceni; poudarja dejstvo, da MSP 

ocenjujejo, da bi obvezno označevanje 

države izvora povečalo upravno breme; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Predlog spremembe  6 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 

posledic, ki bi jih goljufije s hrano lahko 

imele na varnost hrane, zdravje in zaupanje 

potrošnikov, delovanje prehranske verige 

in stabilnost cen kmetijskih proizvodov, ter 

poudarja pomen prednostne obravnave 

goljufij s hrano, da bi tako lahko hitro 

ponovno vzpostavili zaupanje evropskih 

potrošnikov; 

5. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 

posledic, ki bi jih goljufije s hrano lahko 

imele na varnost hrane, zdravje in zaupanje 

potrošnikov, delovanje prehranske verige 

in stabilnost cen kmetijskih proizvodov, ter 

poudarja pomen prednostne obravnave 

goljufij s hrano, da bi tako lahko hitro 

ponovno vzpostavili zaupanje evropskih 

potrošnikov; vendar poudarja dejstvo, da 

obvezno označevanje države izvora, ki 

obstaja za govedino, ni moglo preprečiti 

goljufivega nadomeščanja govedine s 

konjskim mesom; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Predlog spremembe  7 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da označevanje države ali kraja 

izvora mesa in mesnih proizvodov samo 

po sebi sicer ne bo preprečilo goljufij, da 

pa bo strog sistem sledljivosti vsekakor 

pripomogel k odkrivanju morebitnih 

kršitev in k ukrepanju v zvezi z njimi; 

ugotavlja, da nedavni škandali z živili, 

tudi goljufivo nadomeščanje govedine s 

konjskim mesom, kažejo, da si potrošniki 

želijo strožjih pravil o sledljivosti in 

informacijah za potrošnike; poudarja, da 

bi strožja pravila o sledljivosti organom 

omogočila tudi učinkovitejše preiskovanje 

primerov goljufij s hrano; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Predlog spremembe  8 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je pomembno, da se poleg 

govedine ter prašičjega, ovčjega, kozjega 

in perutninskega mesa tudi konjsko meso 

obravnava kot meso, uporabljeno kot 

sestavina v predelanih živilih, saj 

predstavlja velik delež mesa, 

uporabljenega v predelanih živilih; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Predlog spremembe  9 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. nadalje poudarja, da Komisija v svojem 

poročilu priznava, da več kot 90 % 

anketiranih potrošnikov meni, da je 

pomembno, da se izvor mesa na predelanih 

živilih označi
1
; opaža, da je to eden od 

številnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na 

vedenje potrošnikov; 

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

8. nadalje poudarja, da Komisija v svojem 

poročilu priznava, da več kot 90 % 

anketiranih potrošnikov meni, da je 

pomembno, da se izvor mesa na predelanih 

živilih označi
1
; opaža, da je to eden od 

številnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na 

vedenje potrošnikov; vendar ugotavlja, da 

je označevanje države izvora mesa v 

predelanih živilih šele na petem mestu 

zanimanja potrošnikov (za okusom, 

rokom trajanja, kakovostjo in ceno); 

opozarja na ugotovitev Komisije, da 

potrošniki niso pripravljeni plačati višje 

cene za označevanje izvora; 

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

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Predlog spremembe  10 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bo označevanje izvora mesa, 

ki se uporablja kot sestavina v živilih, 

pripomoglo k zagotavljanju boljše 

sledljivosti vzdolž verige preskrbe s hrano 

in stabilnejših odnosov med dobavitelji in 

predelovalci mesa, nosilci živilske 

dejavnosti pa bodo s pomočjo označevanja 

lahko bolj skrbno izbrali dobavitelje in 

proizvode; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Predlog spremembe  11 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, da se rezultati raziskave 

francoske potrošniške organizacije glede 

vpliva cen zelo razlikujejo od ugotovitev iz 

poročila Komisije o stroških uvedbe 

označevanja države izvora; priporoča, da 

se to vprašanje nadalje preuči, da bi dobili 

jasnejšo sliko možnih učinkov na cene, pod 

pogojem, da se ta pregled izvede v 

sodelovanju s potrošniškimi organizacijami 

in zaradi njega ne bo prišlo do zamud pri 

zakonodajnih predlogih; 

11. poudarja, da se rezultati raziskave 

francoske potrošniške organizacije glede 

vpliva cen zelo razlikujejo od ugotovitev iz 

poročila Komisije o stroških uvedbe 

označevanja države izvora; priporoča, da 

se to vprašanje nadalje preuči, da bi dobili 

jasnejšo sliko možnih učinkov na cene, pod 

pogojem, da se ta pregled izvede v 

sodelovanju s potrošniškimi 

organizacijami; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.2.2015 B8-0097/12 

Predlog spremembe  12 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da lahko potrošniki zaradi 

sedanje prakse prostovoljnega obveščanja 

glede izvora dobijo zavajajoče 

informacije; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Predlog spremembe  13 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. odločno poziva Komisijo, naj po tem 

poročilu pripravi zakonodajne predloge, s 

katerimi bo označevanje izvora mesa v 

predelanih proizvodih postalo obvezno, in 

tako zagotovi večjo preglednost vzdolž 

celotne prehranske verige in boljšo 

obveščenost evropskih potrošnikov, pri 

tem pa naj upošteva svoje ocene učinka in 

prepreči nesorazmerne stroške in upravne 

obremenitve; 

črtano 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Predlog spremembe  14 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Označevanje države izvora mesa v predelanih živilih 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. podpira številne dejavnosti 

prostovoljnega označevanja informacij o 

izvoru, saj lahko potrošniki, ki želijo več 

informacij in so za to pripravljeni plačati, 

izberejo ustrezne proizvode, podjetja pa 

lahko ustvarijo dodano vrednost, vendar 

je zaskrbljen zaradi zlorabe tega sistema v 

specifičnih primerih; 

Or. en 

 

 


