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Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at 30-50 % (afhængigt 

at den enkelte medlemsstat) af den samlede 

mængde kød fra slagtedyr vurderes at blive 

forarbejdet til kød, der indgår som 

ingrediens i levnedsmidler, mest i hakket 

kød, kødvarer og kødprodukter; 

D. der henviser til, at 30-50 % (afhængigt 

at den enkelte medlemsstat) af den samlede 

mængde kød fra slagtedyr vurderes at blive 

forarbejdet til kød, der indgår som 

ingrediens i levnedsmidler, mest i hakket 

kød, kødvarer og kødprodukter; der 

henviser til, at produktionsvolumenet for 

kød i forarbejdede fødevarer i EU består 

af 70 % svinekød, 18 % fjerkræ, 10 % 

oksekød og 2 % andre kødsorter; der 

henviser til, at produktion, slagtning og 

forarbejdning for svinekøds og fjerkræs 

vedkommende er anderledes end for 

oksekøds vedkommende;  

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at Kommissionen 

endnu ikke har fremsat eventuelle 

opfølgende lovforslag, idet den 

konkluderer, at der vil blive foretaget 

yderligere foranstaltninger efter drøftelser 

i Parlamentet og Rådet; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at kødbaserede fødevarer 

ifølge Food Chain Evaluation Consortiums 

forbrugerundersøgelse fra 2013 scorede 

højest blandt de forskellige 

fødevaregrupper, der var omfattet af 

undersøgelsen, for så vidt angår interessen 

for oprindelsesmærkning; der henviser til, 

at undersøgelsens resultater på baggrund af 

en mere målrettet undersøgelse af 

forskellige typer forarbejdede kødbaserede 

produkter indikerer, at over 90 % af de 

adspurgte forbrugere anser det for vigtigt, 

at der er mærket med oprindelse; 

I. der henviser til, at kødbaserede fødevarer 

ifølge Food Chain Evaluation Consortiums 

forbrugerundersøgelse fra 2013 scorede 

højest blandt de forskellige 

fødevaregrupper, der var omfattet af 

undersøgelsen, for så vidt angår interessen 

for oprindelsesmærkning; der henviser til, 

at undersøgelsens resultater på baggrund af 

en mere målrettet undersøgelse af 

forskellige typer forarbejdede kødbaserede 

produkter indikerer, at over 90 % af de 

adspurgte forbrugere anser det for vigtigt, 

at der er mærket med oprindelse; der 

henviser til, at det i undersøgelsen også 

konkluderes, at mærkning af 

oprindelsesland for kød i forarbejdede 

fødevarer kun kommer ind på en 

femteplads for så vidt angår forbrugernes 

interesse (efter smag, mindste 

holdbarhedsdato, kvalitet og pris), og at 

80 % af forbrugerne ikke er villige til at 

betale en højere pris for 

oprindelsesmærkning; 

 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0097/2015 

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

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. fremhæver, at det i Kommissionens 

egen rapport konstateres, at mærkning af 

oprindelsesland vil føre til en betydelig 

forøgelse af produktionsomkostningerne 

og et øget prismæssigt pres på 

landbrugerne, samt at 90 % af disse 

omkostninger vil blive lagt over på 

forbrugerne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. betoner, at 90 % af virksomhederne i 

kødforarbejdningssektoren er SMV'er; 

fremhæver den særlige rolle, SMV'er 

spiller i skabelsen af vækst og 

arbejdspladser, deres bidrag til en 

konkurrencedygtig europæisk økonomi og 

deres engagement i sikre fødevarer af høj 

kvalitet; mener, at det er afgørende at 

skabe lige vilkår for aktørerne i sektoren; 

4. betoner, at 90 % af virksomhederne i 

kødforarbejdningssektoren er SMV'er; 

fremhæver den særlige rolle, SMV'er 

spiller i skabelsen af vækst og 

arbejdspladser, deres bidrag til en 

konkurrencedygtig europæisk økonomi og 

deres engagement i sikre fødevarer af høj 

kvalitet; peger på, at de fleste SMV'er 

ifølge Kommissionens SMV-undersøgelse 

skifter leverandør mindst tre gange om 

året for at sikre et tilfredsstillende niveau 

af råmaterialer og kvalitet til en 

overkommelig pris; understreger, at 

SMV'er vurderer, at obligatorisk 

mærkning af oprindelsesland ville forøge 

den administrative byrde; 

Or. en 
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for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. bekræfter sin bekymring over de mulige 

konsekvenser af fødevaresvig for 

fødevaresikkerheden, forbrugernes tillid, 

fødevarekædens funktionsmåde og 

stabiliteten af landbrugspriserne, og 

understreger betydningen af at prioritere at 

gribe ind over for fødevaresvindel og 

dermed hurtigt at genskabe de europæiske 

forbrugeres tillid; 

5. bekræfter sin bekymring over de mulige 

konsekvenser af fødevaresvig for 

fødevaresikkerheden, forbrugernes tillid, 

fødevarekædens funktionsmåde og 

stabiliteten af landbrugspriserne, og 

understreger betydningen af at prioritere at 

gribe ind over for fødevaresvindel og 

dermed hurtigt at genskabe de europæiske 

forbrugeres tillid; understreger imidlertid, 

at den obligatoriske mærkning af 

oprindelsesland, der eksisterer for 

oksekød, ikke var i stand til at forhindre 

den bedrageriske anvendelse af hestekød i 

stedet for oksekød; 

Or. en 
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for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. mener ikke, at mærkning af 

oprindelsesland eller -sted for kød og 

kødprodukter i sig selv forhindrer svig, 

men at et strengt sporingssystem bidrager 

til at opdage eventuelle overtrædelser af 

reglerne og gribe ind over for dem; 

bemærker, at de seneste 

fødevareskandaler, herunder anvendelsen 

af hestekød i stedet for oksekød, har vist, 

at forbrugerne ønsker skærpede regler om 

sporbarhed og forbrugeroplysning; 

påpeger, at strengere regler om 

sporbarhed også ville gøre 

myndighederne i stand til at undersøge 

sager om fødevaresvig mere effektivt; 

udgår 

Or. en 
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for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. fremhæver vigtigheden af at tage 

hestekød i betragtning i forbindelse med 

kød anvendt som ingrediens i 

forarbejdede fødevarer, på linje med 

oksekød og kød fra svin, får, geder og 

fjerkræ, da det udgør en betydelig del af 

det kød, der anvendes i forarbejdet kød; 

udgår 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

9.2.2015 B8-0097/9 

Ændringsforslag  9 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 
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Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. fremhæver endvidere, at det i 

Kommissionens egen rapport anerkendes, 

at over 90 % af forbrugerrespondenterne 

anser det for vigtigt at oprindelsesmærke 

kød i forarbejdede fødevareprodukter; 

bemærker, at dette er en af adskillige 

faktorer, der kan påvirke forbrugernes 

adfærd; 

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

8. fremhæver endvidere, at det i 

Kommissionens egen rapport anerkendes, 

at over 90 % af forbrugerrespondenterne 

anser det for vigtigt at oprindelsesmærke 

kød i forarbejdede fødevareprodukter; 

bemærker, at dette er en af adskillige 

faktorer, der kan påvirke forbrugernes 

adfærd; bemærker imidlertid, at 

mærkning af oprindelsesland for kød i 

forarbejdede fødevarer kun kommer ind 

på en femteplads for så vidt angår 

forbrugernes interesse (efter smag, 

mindste holdbarhedsdato, kvalitet og 

pris); henviser til Kommissionens 

konklusioner om, at forbrugerne ikke er 

villige til at betale en højere pris for 

oprindelsesmærkning; 

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

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. mener, at oprindelsesmærkning af kød 

anvendt som ingrediens i fødevarer vil 

bidrage til at sikre bedre sporbarhed i hele 

fødevarekæden, mere stabile relationer 

mellem kødleverandører og 

forarbejdningsvirksomheder og forøget 

årvågenhed, når 

fødevarevirksomhedsledere vælger deres 

leverandører og produkter; 

udgår 

Or. en 
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for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at resultaterne af en 

undersøgelse, som en fransk 

forbrugerorganisation har foretaget, for 

prisindvirkningernes vedkommende 

afviger kraftigt fra konklusionerne i 

Kommissionens rapport om 

omkostningerne ved at indføre mærkning 

med oprindelsesland; anbefaler at sagen 

undersøges nærmere med henblik på at få 

et klarere billede af de potentielle 

prisindvirkninger, forudsat at en sådan 

undersøgelse foretages i samarbejde med 

forbrugerorganisationer, og forudsat at den 

ikke vil forsinke de lovgivningsmæssige 

forslag; 

11. påpeger, at resultaterne af en 

undersøgelse, som en fransk 

forbrugerorganisation har foretaget, for 

prisindvirkningernes vedkommende 

afviger kraftigt fra konklusionerne i 

Kommissionens rapport om 

omkostningerne ved at indføre mærkning 

med oprindelsesland; anbefaler at sagen 

undersøges nærmere med henblik på at få 

et klarere billede af de potentielle 

prisindvirkninger, forudsat at en sådan 

undersøgelse foretages i samarbejde med 

forbrugerorganisationer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. bemærker, at de nuværende frivillige 

oprindelsesoplysninger kan give 

vildledende oplysninger til forbrugerne; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at følge op på sin 

rapport med lovgivningsforslag, der gør 

det obligatorisk at angive oprindelsen af 

kød i forarbejdede fødevarer med henblik 

på at sikre mere gennemsigtighed gennem 

hele fødevarekæden og informere de 

europæiske forbrugere bedre, under 

hensyntagen til sine konsekvensanalyser, 

og uden at der pålægges urimeligt store 

omkostninger og administrative byrder; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. støtter de talrige initiativer til frivillig 

mærkning med oprindelsesoplysninger, 

fordi forbrugere, der ønsker flere 

oplysninger og er parat til at betale for 

det, så kan vælge de pågældende 

produkter, og virksomhederne kan skabe 

merværdi, men er bekymret over 

misbruget af denne ordning i specifikke 

tilfælde; 

Or. en 

 

 


