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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

9.2.2015 B8-0097/1 

Τροπολογία  1 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι 30-50%, 

ανάλογα µε το κράτος µέλος, του 

συνολικού όγκου κρέατος σφαγίων 

υφίσταται επεξεργασία και µεταποιείται σε 

συστατικά κρέατος για τρόφιµα, κυρίως σε 

κιµά, παρασκευάσµατα κρέατος και 

προϊόντα µε βάση το κρέας· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι 30-50%, 

ανάλογα µε το κράτος µέλος, του 

συνολικού όγκου κρέατος σφαγίων 

υφίσταται επεξεργασία και µεταποιείται σε 

συστατικά κρέατος για τρόφιµα, κυρίως σε 

κιµά, παρασκευάσµατα κρέατος και 

προϊόντα µε βάση το κρέας· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι ο όγκος κρέατος σε 
επεξεργασµένα τρόφιµα στην ΕΕ 
συνίσταται σε 70% χοιρινό, 18% κρέας 
πουλερικών, 10% βόειο και 2% άλλα 
κρέατα· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
παραγωγή, σφαγή και επεξεργασία του 
χοιρινού και του κρέατος πουλερικών 
διαφέρουν από του βοείου·  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Τροπολογία  2 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
δεν έχει υποβάλει ακόµη επακόλουθες 
νοµοθετικές προτάσεις και καταλήγοντας 
στο συµπέρασµα ότι πρόκειται να 
ληφθούν περαιτέρω ενδεδειγµένα µέτρα 
κατόπιν συζητήσεων εντός του 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Τροπολογία  3 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε 

την έρευνα που πραγµατοποίησε η 

Κοινοπραξία Αξιολόγησης της Τροφικής 

Αλυσίδας µεταξύ των καταναλωτών το 

2013, το ενδιαφέρον για την επισήµανση 

της προέλευσης στα τρόφιµα µε βάση το 

κρέας ήταν στην πρώτη θέση ανάµεσα στις 

διάφορες οµάδες τροφίµων που κάλυψε η 

έρευνα· λαµβάνοντας υπόψη ότι, βάσει 

µιας πιο στοχευµένης εξέτασης των 

διαφόρων τύπων µεταποιηµένων 

προϊόντων µε βάση το κρέας, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι 

περισσότεροι από το 90% των 

καταναλωτών που συµµετείχαν στην 

έρευνα θεωρούν σηµαντικό να 

επισηµαίνεται η προέλευση των 

προϊόντων· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε 

την έρευνα που πραγµατοποίησε η 

Κοινοπραξία Αξιολόγησης της Τροφικής 

Αλυσίδας µεταξύ των καταναλωτών το 

2013, το ενδιαφέρον για την επισήµανση 

της προέλευσης στα τρόφιµα µε βάση το 

κρέας ήταν στην πρώτη θέση ανάµεσα στις 

διάφορες οµάδες τροφίµων που κάλυψε η 

έρευνα· λαµβάνοντας υπόψη ότι, βάσει 

µιας πιο στοχευµένης εξέτασης των 

διαφόρων τύπων µεταποιηµένων 

προϊόντων µε βάση το κρέας, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι 

περισσότεροι από το 90% των 

καταναλωτών που συµµετείχαν στην 

έρευνα θεωρούν σηµαντικό να 

επισηµαίνεται η προέλευση των 

προϊόντων· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
έρευνα καταλήγει επίσης στο 
συµπέρασµα ότι η επισήµανση της χώρας 
προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα 
τρόφιµα βρίσκεται µόλις στην πέµπτη 
θέση όσον αφορά το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών (µετά τη γεύση, την 
ηµεροµηνία λήξης, την ποιότητα και την 
τιµή) και ότι οι καταναλωτές, σε ποσοστό 
80%, δεν επιθυµούν να καταβάλλουν 
υψηλότερο αντίτιµο για την επισήµανση 
της χώρας προέλευσης· 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Τροπολογία  4 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3α. επισηµαίνει το γεγονός ότι, σύµφωνα 
µε την ίδια την έκθεση της Επιτροπής, η 
επισήµανση της χώρας προέλευσης θα 
οδηγούσε σε σηµαντική αύξηση του 
κόστους παραγωγής και σε ενίσχυση της 
συµπίεσης των τιµών για τους αγρότες, 
και ότι το 90% αυτού του κόστους θα 
επιβάρυνε τους καταναλωτές· 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Τροπολογία  5 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. τονίζει ότι το 90% των εταιρειών του 

τοµέα επεξεργασίας κρέατος είναι ΜΜΕ· 
τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι ΜΜΕ στην ανάπτυξη 

και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, 

τη συνεισφορά τους στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και τη δέσµευσή τους για 

ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιµα· 
πιστεύει ότι η δηµιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισµού για τους παράγοντες του 
τοµέα είναι απαραίτητη· 

4. τονίζει ότι το 90% των εταιρειών του 

τοµέα επεξεργασίας κρέατος είναι ΜΜΕ· 
τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι ΜΜΕ στην ανάπτυξη 

και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, 

τη συνεισφορά τους στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και τη δέσµευσή τους για 

ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιµα· 
επισηµαίνει το γεγονός ότι, σύµφωνα µε 
την έρευνα για τις ΜΜΕ που 
πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή, οι 
περισσότερες ΜΜΕ αλλάζουν τους 
προµηθευτές τους τρεις ή περισσότερες 
φορές ανά έτος προκειµένου να 
εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
πρώτων υλών και ποιότητας σε προσιτή 
τιµή· επισηµαίνει το γεγονός ότι οι ΜΜΕ 
εκτιµούν ότι η υποχρεωτική επισήµανση 
της χώρας προέλευσης θα ενίσχυε τον 
διοικητικό φόρτο· 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Τροπολογία  6 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. επαναλαµβάνει την ανησυχία του για 

τον ενδεχόµενο αντίκτυπο της απάτης στον 

τοµέα των τροφίµων στην ασφάλεια των 

τροφίµων, στην υγεία και στην 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών, στη 

λειτουργία της αλυσίδας τροφίµων και στη 

σταθερότητα των τιµών των γεωργικών 

προϊόντων, και τονίζει ότι είναι σηµαντικό 

να αντιµετωπιστεί η απάτη στον τοµέα των 

τροφίµων κατά προτεραιότητα και µε τον 

τρόπο αυτό να αποκατασταθεί ταχέως η 

εµπιστοσύνη των ευρωπαίων 

καταναλωτών· 

5. επαναλαµβάνει την ανησυχία του για 

τον ενδεχόµενο αντίκτυπο της απάτης στον 

τοµέα των τροφίµων στην ασφάλεια των 

τροφίµων, στην υγεία και στην 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών, στη 

λειτουργία της αλυσίδας τροφίµων και στη 

σταθερότητα των τιµών των γεωργικών 

προϊόντων, και τονίζει ότι είναι σηµαντικό 

να αντιµετωπιστεί η απάτη στον τοµέα των 

τροφίµων κατά προτεραιότητα και µε τον 

τρόπο αυτό να αποκατασταθεί ταχέως η 

εµπιστοσύνη των ευρωπαίων 

καταναλωτών· επισηµαίνει, ωστόσο, το 
γεγονός ότι η υποχρεωτική επισήµανση 
της χώρας προέλευσης που ισχύει για το 
βόειο κρέας δεν κατάφερε να εµποδίσει 
τη δόλια αντικατάσταση βόειου κρέατος 
µε κρέας αλόγου· 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Τροπολογία  7 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. πιστεύει ότι καθαυτή η επισήµανση της 
χώρας ή του τόπου προέλευσης για το 
κρέας και τα προϊόντα µε βάση το κρέας 
δεν αποτρέπει την απάτη, αλλά ότι ένα 
αυστηρό σύστηµα ιχνηλασιµότητας 
συµβάλλει στον εντοπισµό ενδεχόµενων 
παραβάσεων και στην αντιµετώπισή 
τους· σηµειώνει ότι τα πρόσφατα 
διατροφικά σκάνδαλα, περιλαµβανοµένης 
της δόλιας αντικατάστασης βόειου 
κρέατος µε κρέας αλόγου, απέδειξαν ότι 
οι αυστηρότεροι κανόνες στον τοµέα της 
ιχνηλασιµότητας των προϊόντων και της 
ενηµέρωσης των καταναλωτών είναι 
αυτό που επιθυµούν οι καταναλωτές· 
επισηµαίνει ότι οι αυστηρότεροι κανόνες 
στον τοµέα της ιχνηλασιµότητας θα 
έδιναν επίσης τη δυνατότητα στις αρχές 
να διερευνούν πιο αποτελεσµατικά τα 
περιστατικά απάτης στον τοµέα των 
τροφίµων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Τροπολογία  8 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. επισηµαίνει τη σηµασία της εξέτασης 
του κρέατος αλόγου όσον αφορά το κρέας 
που χρησιµοποιείται ως συστατικό σε 
επεξεργασµένα τρόφιµα, εκτός από το 
βόειο και το χοιρινό, το κρέας 
προβατοειδών, αιγοειδών και 
πουλερικών, καθώς αντιπροσωπεύει 
σηµαντικό ποσοστό του κρέατος που 
χρησιµοποιείται σε επεξεργασµένα 
τρόφιµα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Τροπολογία  9 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. επισηµαίνει, επίσης, το γεγονός ότι η 

ίδια η έκθεση της Επιτροπής αναγνωρίζει 

ότι περισσότεροι από το 90% των 

καταναλωτών που συµµετείχαν στις 

έρευνες θεωρούν σηµαντικό να 

επισηµαίνεται η καταγωγή του κρέατος 

στα επεξεργασµένα τρόφιµα
1
· σηµειώνει 

ότι αυτός είναι ένας από τους διάφορους 

παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών· 

____________ 
1 COM(2013)0755, σ. 7. 

8. επισηµαίνει, επίσης, το γεγονός ότι η 

ίδια η έκθεση της Επιτροπής αναγνωρίζει 

ότι περισσότεροι από το 90% των 

καταναλωτών που συµµετείχαν στις 

έρευνες θεωρούν σηµαντικό να 

επισηµαίνεται η καταγωγή του κρέατος 

στα επεξεργασµένα τρόφιµα
1
· σηµειώνει 

ότι αυτός είναι ένας από τους διάφορους 

παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών· 
σηµειώνει, ωστόσο, ότι η επισήµανση της 
χώρας προέλευσης για κρέας σε 
επεξεργασµένα τρόφιµα βρίσκεται µόλις 
στην πέµπτη θέση όσον αφορά το 
ενδιαφέρον των καταναλωτών (µετά τη 
γεύση, την ηµεροµηνία λήξης, την 
ποιότητα και την τιµή)· επισηµαίνει τη 
διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι 
καταναλωτές δεν επιθυµούν να 
καταβάλλουν υψηλότερο αντίτιµο για την 
επισήµανση της χώρας προέλευσης· 

___________ 
1 COM(2013)0755, σ. 7. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Τροπολογία  10 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. πιστεύει ότι η επισήµανση της 
καταγωγής για το κρέας που 
χρησιµοποιείται ως συστατικό στα 
τρόφιµα θα συµβάλει στη διασφάλιση 
καλύτερης ιχνηλασιµότητας σε όλη την 
αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων, 
σταθερότερων σχέσεων µεταξύ 
προµηθευτών κρέατος και φορέων 
επεξεργασίας και αυξηµένης επιµέλειας 
από µέρους των υπευθύνων επιχειρήσεων 
τροφίµων κατά την επιλογή των 
προµηθευτών και των προϊόντων τους· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Τροπολογία  11 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τον 

αντίκτυπο στις τιµές, τα αποτελέσµατα 

ερευνών που διεξήγαγε µια γαλλική 

οργάνωση καταναλωτών διαφέρουν 

σηµαντικά από τα πορίσµατα της έκθεσης 

της Επιτροπής όσον αφορά το κόστος που 

απαιτείται για την καθιέρωση επισήµανσης 

του τόπου καταγωγής· συνιστά να 

εξεταστεί περαιτέρω το θέµα αυτό, 

προκειµένου να δοθεί µια σαφέστερη 

εικόνα του πιθανού αντικτύπου στις τιµές, 

µε την προϋπόθεση ότι η εξέταση αυτή θα 

πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε 

οργανώσεις καταναλωτών και δεν θα 
καθυστερήσει τις νοµοθετικές προτάσεις· 

11. επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τον 

αντίκτυπο στις τιµές, τα αποτελέσµατα 

ερευνών που διεξήγαγε µια γαλλική 

οργάνωση καταναλωτών διαφέρουν 

σηµαντικά από τα πορίσµατα της έκθεσης 

της Επιτροπής όσον αφορά το κόστος που 

απαιτείται για την καθιέρωση επισήµανσης 

του τόπου καταγωγής· συνιστά να 

εξεταστεί περαιτέρω το θέµα αυτό, 

προκειµένου να δοθεί µια σαφέστερη 

εικόνα του πιθανού αντικτύπου στις τιµές, 

µε την προϋπόθεση ότι η εξέταση αυτή θα 

πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε 

οργανώσεις καταναλωτών· 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Τροπολογία  12 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. σηµειώνει ότι η ισχύουσα εθελοντική 
επισήµανση καταγωγής µπορεί να 
παρέχει παραπλανητικά στοιχεία στους 
καταναλωτές· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Τροπολογία  13 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στην έκθεσή της µέσω 
νοµοθετικών προτάσεων που θα 
καθιστούν υποχρεωτική την αναγραφή 
της προέλευσης του κρέατος στα 
επεξεργασµένα τρόφιµα προκειµένου να 
διασφαλίζεται µεγαλύτερη διαφάνεια σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και να 
ενηµερώνονται καλύτερα οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές, λαµβάνοντας υπόψη 
παράλληλα τις εκτιµήσεις επιπτώσεων 
και αποφεύγοντας το υπερβολικό κόστος 
και τις διοικητικές επιβαρύνσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Τροπολογία  14 

Renate Sommer 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

Επισήµανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασµένα τρόφιµα 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  13α. στηρίζει τις πολυάριθµες δράσεις για 
την εθελοντική επισήµανση προέλευσης, 
διότι οι καταναλωτές που επιθυµούν 
περισσότερες πληροφορίες και είναι 
πρόθυµοι να πληρώσουν γι' αυτές 
µπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα 
προϊόντα και οι εταιρείες µπορούν να 
δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία, αλλά 
ανησυχούν για την κατάχρηση αυτού του 
συστήµατος σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις· 

Or. en 

 

 


