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9.2.2015 B8-0097/1 

Pozměňovací návrh  1 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že podle odhadů je 

30–50 % celkového objemu poraženého 

masa – v závislosti na konkrétním 

členském státě – zpracováno na masné 

složky do potravin, většinou do mletého 

masa, masných polotovarů a masných 

výrobků; 

D. vzhledem k tomu, že podle odhadů je 

30–50 % celkového objemu poraženého 

masa – v závislosti na konkrétním 

členském státě – zpracováno na masné 

složky do potravin, většinou do mletého 

masa, masných polotovarů a masných 

výrobků; vzhledem k tomu, že celkový 

objem zpracovaného masa se v EU skládá 

ze 70% podílu vepřového, 18% podílu 

drůbežího, 10% hovězího a 2% jiného 

masa; vzhledem k tomu, že se produkce, 

porážka a zpracování vepřového a 

drůbežího masa odlišuje od postupů 

používaných v případě masa hovězího;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Pozměňovací návrh  2 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že Komise doposud 

neučinila žádné legislativní návrhy 

navazujících opatření a uvedla, že další 

vhodné kroky budou přijaty po diskusi 

v Parlamentu a v Radě; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Pozměňovací návrh  3 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že v průzkumu mezi 

spotřebiteli provedeném v roce 2013 

Konsorciem pro hodnocení potravinového 

řetězce byl z různých skupin potravin, na 

něž se průzkum vztahoval, největší zájem o 

označování původu u masných výrobků; 

vzhledem k tomu, že na základě 

podrobnějšího zkoumání různých druhů 

zpracovaných masných výrobků z 

výsledků průzkumu vyplývá, že je pro více 

než 90 % respondentů z řad spotřebitelů 

důležité, aby byl původ označen; 

I. vzhledem k tomu, že v průzkumu mezi 

spotřebiteli provedeném v roce 2013 

Konsorciem pro hodnocení potravinového 

řetězce byl z různých skupin potravin, na 

něž se průzkum vztahoval, největší zájem o 

označování původu u masných výrobků; 

vzhledem k tomu, že na základě 

podrobnějšího zkoumání různých druhů 

zpracovaných masných výrobků z 

výsledků průzkumu vyplývá, že je pro více 

než 90 % respondentů z řad spotřebitelů 

důležité, aby byl původ označen; vzhledem 

k tomu, že podle závěru vyplývajícího 

z průzkumu zájmů spotřebitele je 

označování země původu masa u 

zpracovaných potravin až na pátém místě 

(za chutí, doporučeným datem spotřeby, 

kvalitou a cenou) a 80 % spotřebitelů není 

ochotno za označení původu platit vyšší 

cenu. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Pozměňovací návrh  4 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. zdůrazňuje skutečnost, že podle zprávy 

Komise by označování země původu vedlo 

ke značnému nárůstu výrobních nákladů 

a k vyššímu tlaku na ceny zemědělců a 90 

% z těchto nákladů by bylo přeneseno na 

spotřebitele; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Pozměňovací návrh  5 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 4 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že 90 % společností 

v odvětví zpracování masa jsou malé a 

střední podniky; zdůrazňuje, že malé a 

střední podniky hrají zvláštní úlohu při 

dosahování růstu a vytváření pracovních 

míst, přispívají ke konkurenceschopnosti 

evropského hospodářství a zasazují se o 

bezpečné a kvalitní potraviny; je 

přesvědčen, že je zásadní, aby byly v tomto 

odvětví vytvořeny rovné podmínky pro 

všechny aktéry; 

4. zdůrazňuje, že 90 % společností 

v odvětví zpracování masa jsou malé a 

střední podniky; zdůrazňuje, že malé a 

střední podniky hrají zvláštní úlohu při 

dosahování růstu a vytváření pracovních 

míst, přispívají ke konkurenceschopnosti 

evropského hospodářství a zasazují se o 

bezpečné a kvalitní potraviny; poukazuje 

na skutečnost, že podle průzkumu malých 

a středních podniků, který uskutečnila 

Komise, většina malých a středních 

podniků mění své dodavatele více než 

třikrát za rok, aby mohly zaručit 

odpovídající úroveň surovin a kvality za 

dostupné ceny; zdůrazňuje, že podle 

odhadů malých a středních podniků by 

povinné označování země původu zvýšilo 

administrativní zátěž; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Pozměňovací návrh  6 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 5 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 

potenciálním dopadem podvodů 

v potravinářství na bezpečnost potravin, 

zdraví a důvěru spotřebitelů, fungování 

potravinového řetězce a cenovou stabilitu 

zemědělských výrobků a zdůrazňuje, že je 

důležité učinit podvody v potravinářství 

otázkou, kterou je nutno přednostně řešit, 

a urychleně tak obnovit důvěru evropských 

spotřebitelů; 

5. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 

potenciálním dopadem podvodů 

v potravinářství na bezpečnost potravin, 

zdraví a důvěru spotřebitelů, fungování 

potravinového řetězce a cenovou stabilitu 

zemědělských výrobků a zdůrazňuje, že je 

důležité učinit podvody v potravinářství 

otázkou, kterou je nutno přednostně řešit, 

a urychleně tak obnovit důvěru evropských 

spotřebitelů; zároveň však zdůrazňuje 

skutečnost, že povinné označování země 

původu, které se uplatňuje u hovězího 

masa, nezabránilo podvodnému 

nahrazování hovězího masa masem 

koňským; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Pozměňovací návrh  7 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 6 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. je přesvědčen, že uvádění země nebo 

místa původu u masa a výrobků z masa 

samo o sobě nezamezuje podvodům, ale že 

přísný systém sledovatelnosti místa 

původu přispívá k odhalování možných 

porušení a k boji proti nim; konstatuje, že 

nedávné skandály týkající se potravin, 

včetně podvodného nahrazování hovězího 

masa koňským masem, ukázaly, 

že spotřebitelé chtějí přísnější předpisy 

v oblasti sledovatelnosti místa původu 

masa i v oblasti informací poskytovaných 

spotřebitelům; zdůrazňuje, že přísnější 

pravidla týkající se sledovatelnosti místa 

původu by také umožnila příslušným 

orgánům účinnější vyšetřování případů 

podvodů v potravinářství; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Pozměňovací návrh  8 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 7 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že v souvislosti s masem 

používaným jako složka zpracovaných 

potravin je důležité vzít v úvahu kromě 

hovězího, vepřového, skopového, kozího a 

drůbežího masa také maso koňské, neboť 

tento druh masa má v tomto typu potravin 

významný podíl; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Pozměňovací návrh  9 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 8 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje dále, že zpráva samotné 

Komise uznává, že více než 90 % 

respondentů z řad spotřebitelů shledává 

důležitým, aby bylo na zpracovaných 

potravinách uvedeno místo původu masa
1
; 

konstatuje, že se jedná o jeden z faktorů, 

jež mohou ovlivnit chování spotřebitelů; 

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

8. zdůrazňuje dále, že zpráva samotné 

Komise uznává, že více než 90 % 

respondentů z řad spotřebitelů shledává 

důležitým, aby bylo na zpracovaných 

potravinách uvedeno místo původu masa
1
; 

konstatuje, že se jedná o jeden z faktorů, 

jež mohou ovlivnit chování spotřebitelů; 

zároveň však bere na vědomí, že 

označování země původu masa u 

zpracovaných potravin je z hlediska zájmů 

spotřebitelů až na pátém místě (za chutí, 

doporučeným datem spotřeby, kvalitou a 

cenou); poukazuje na zjištění Komise, 

podle něhož nejsou spotřebitelé ochotni 

platit za označování původu vyšší cenu; 

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

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Pozměňovací návrh  10 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 9 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. je přesvědčen, že označování uvádějící 

původ masa použitého jakožto složka dané 

potraviny pomůže zajistit lepší 

sledovatelnost v rámci řetězce dodávky 

potravin, stabilnější vztahy mezi 

dodavateli masa a jeho zpracovateli a větší 

pečlivost provozovatelů potravinářských 

podniků při výběru dodavatelů 

a produktů; 

vypouští se 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.2.2015 B8-0097/11 

Pozměňovací návrh  11 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 11 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. upozorňuje na skutečnost, že pokud se 

jedná o dopad na ceny, výsledky výzkumu, 

který provedla jedna z francouzských 

spotřebitelských organizací, se výrazně liší 

od zjištění obsažených ve zprávě Komise 

ohledně nákladů na zavedení označování 

země původu; doporučuje se této 

záležitosti podrobněji věnovat a získat tak 

jasnější obraz o možných dopadech na 

ceny, ale pouze tehdy, bude-li se k této 

záležitosti přistupovat ve spolupráci se 

spotřebitelskými organizacemi a nebude-li 

to znamenat prodlevu pro předložení 

legislativních návrhů; 

11. upozorňuje na skutečnost, že pokud se 

jedná o dopad na ceny, výsledky výzkumu, 

který provedla jedna z francouzských 

spotřebitelských organizací, se výrazně liší 

od zjištění obsažených ve zprávě Komise 

ohledně nákladů na zavedení označování 

země původu; doporučuje se této 

záležitosti podrobněji věnovat a získat tak 

jasnější obraz o možných dopadech na 

ceny, ale pouze tehdy, bude-li se k této 

záležitosti přistupovat ve spolupráci se 

spotřebitelskými organizacemi; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Pozměňovací návrh  12 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 13 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. poukazuje na to, že stávající 

dobrovolné poskytování informací o 

původu může uvádět spotřebitele v omyl; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Pozměňovací návrh  13 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 19 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby po své 

zprávě předložila navazující legislativní 

návrhy, podle nichž by označování 

původu masa u zpracovaných potravin 

bylo povinné, aby tak zajistila větší 

transparentnost v celém dodavatelském 

řetězci a lepší informovanost evropských 

spotřebitelů, přičemž by však měla 

přihlédnout ke svým posouzením dopadu 

a zamezit nadměrným nákladům a 

administrativní zátěži; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Pozměňovací návrh  14 

Renate Sommer 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o označování země původu masa u zpracovaných potravin 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13a. podporuje řadu aktivit usilujících o 

dobrovolné označování informacemi o 

původu, neboť si spotřebitelé, kteří tyto 

informace vyžadují a jsou ochotni za ně 

zaplatit, mohou vybrat vhodný produkt a 

podniky tak mohou získat další přidanou 

hodnotu, avšak je znepokojen konkrétními 

případy zneužívání tohoto systému; 

Or. en 

 

 

 


