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9.2.2015 B8-0097/1 

Alteração  1 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que se estima em 

30-50%, conforme o Estado-Membro em 

causa, o volume total da carne abatida 

transformado em ingredientes à base de 

carne para géneros alimentícios, 

principalmente em carne picada, 

preparados de carne e produtos à base de 

carne; 

D. Considerando que se estima em 

30-50%, conforme o Estado-Membro em 

causa, o volume total da carne abatida 

transformado em ingredientes à base de 

carne para géneros alimentícios, 

principalmente em carne picada, 

preparados de carne e produtos à base de 

carne; que na UE o volume de produção 

de carne em alimentos transformados é 

composto de 70% de carne de porco, 18% 

de aves de capoeira, 10% de carne de 

bovino e 2% de outras; Que, 

comparativamente à carne de bovino, a 

produção, o abate e a transformação de 

carne de porco e aves de capoeira é 

diferente;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Alteração  2 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a Comissão ainda 

não apresentou novas propostas 

legislativas e que os próximos passos 

adequados serão dados no seguimento de 

debates no Parlamento e no Conselho; 

Suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Alteração  3 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que, de acordo com o 

inquérito aos consumidores realizado em 

2013 pelo Consórcio de Avaliação da 

Cadeia Alimentar, entre os diversos grupos 

de alimentos abrangidos pelo inquérito, o 

interesse na rotulagem com a indicação do 

país de origem dos géneros alimentícios à 

base de carne teve a pontuação mais 

elevada; considerando ainda que, com base 

numa análise mais centrada nos diferentes 

tipos de produtos à base de carne 

transformados, os resultados do inquérito 

indicam que mais de 90% dos 

consumidores que responderam ao mesmo 

consideram importante que o rótulo 

indique a origem; 

I. Considerando que, de acordo com o 

inquérito aos consumidores realizado em 

2013 pelo Consórcio de Avaliação da 

Cadeia Alimentar, entre os diversos grupos 

de alimentos abrangidos pelo inquérito, o 

interesse na rotulagem com a indicação do 

país de origem dos géneros alimentícios à 

base de carne teve a pontuação mais 

elevada; considerando ainda que, com base 

numa análise mais centrada nos diferentes 

tipos de produtos à base de carne 

transformados, os resultados do inquérito 

indicam que mais de 90% dos 

consumidores que responderam ao mesmo 

consideram importante que o rótulo 

indique a origem; considerando que os 

resultados do inquérito também indicam 

que a rotulagem com a indicação do país 

de origem da carne em alimentos 

transformados ocupa apenas o quinto 

lugar relativamente aos interesses dos 

consumidores (depois do sabor, da data 

limite de utilização, da qualidade e do 

preço) e que 80% dos consumidores não 

estão dispostos a pagar mais pela 

rotulagem com a indicação do país de 

origem; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Alteração  4 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Salienta o facto de que o próprio 

relatório da Comissão conclui que a 

rotulagem com a indicação do país de 

origem causaria um aumento significativo 

dos custos de produção e um aumento da 

pressão sobre os preços para os 

agricultores e que 90% destes custos 

seriam impostos aos consumidores; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Alteração  5 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Salienta que 90% das empresas do setor 

da transformação de carne são PME; realça 

o papel especial desempenhado pelas PME 

na criação de crescimento e de empregos, o 

seu contributo para a competitividade da 

economia europeia e o seu compromisso 

em prol de alimentos seguros e de alta 

qualidade; considera fundamental a 

criação de condições equitativas para os 

intervenientes no setor; 

4. Salienta que 90% das empresas do setor 

da transformação de carne são PME; realça 

o papel especial desempenhado pelas PME 

na criação de crescimento e de empregos, o 

seu contributo para a competitividade da 

economia europeia e o seu compromisso 

em prol de alimentos seguros e de alta 

qualidade; salienta o facto de que, de 

acordo com o inquérito às PME efetuado 

pela Comissão, a maioria das PME muda 

de fornecedores três ou mais vezes por 

ano, a fim de assegurar um nível 

adequado de matérias-primas e de 

qualidade a um preço acessível; destaca o 

facto de as PME considerarem que a 

rotulagem obrigatória do país de origem 

aumentaria os encargos administrativos; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Alteração  6 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera a sua preocupação com o 

impacto potencial que a fraude relacionada 

com os alimentos possa ter na segurança 

alimentar, na saúde do consumidor, na 

confiança dos consumidores, no 

funcionamento da cadeia alimentar e na 

estabilidade dos preços agrícolas, e salienta 

a importância de enfrentar a referida fraude 

com caráter prioritário, conseguindo assim 

um restabelecimento rápido da confiança 

dos consumidores europeus; 

5. Reitera a sua preocupação com o 

impacto potencial que a fraude relacionada 

com os alimentos possa ter na segurança 

alimentar, na saúde do consumidor, na 

confiança dos consumidores, no 

funcionamento da cadeia alimentar e na 

estabilidade dos preços agrícolas, e salienta 

a importância de enfrentar a referida fraude 

com caráter prioritário, conseguindo assim 

um restabelecimento rápido da confiança 

dos consumidores europeus; destaca, no 

entanto, o facto de que a rotulagem 

obrigatória do país de origem que existe 

para a carne de bovino não impediu a sua 

substituição fraudulenta por carne de 

cavalo; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/7 

Alteração  7 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que a rotulagem relativa ao 

país de origem ou do local de 

proveniência da carne e dos produtos à 

base de carne não evita, por si só, a 

fraude, mas que um sistema de 

rastreabilidade rigoroso contribui para 

detetar eventuais infrações e tomar 

medidas a esse respeito; observa que os 

recentes escândalos alimentares, 

incluindo a substituição fraudulenta da 

carne de bovino por carne de cavalo, 

mostraram que disposições mais rigorosas 

em matéria de rastreabilidade e 

informação ao consumidor são exigidas 

pelos consumidores; salienta que 

disposições mais rigorosas em matéria de 

rastreabilidade também permitiriam às 

autoridades investigar de forma mais 

eficaz os incidentes relativos a fraudes 

alimentares; 

Suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Alteração  8 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta a importância de considerar a 

carne de cavalo no contexto da carne 

utilizada como ingrediente nos alimentos 

transformados, para além das carnes de 

bovino, suíno, ovino, caprino e de aves de 

capoeira, na medida em que tal representa 

uma parte considerável da carne utilizada 

em alimentos transformados; 

Suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Alteração  9 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta ainda o facto de que o próprio 

relatório da Comissão reconhece que mais 

de 90% dos consumidores que 

responderam ao inquérito consideram 

importante que a origem da carne figure no 

rótulo dos produtos alimentares 

transformados
1
; observa que este é um dos 

vários fatores que podem influenciar o 

comportamento dos consumidores; 

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

8. Salienta ainda o facto de que o próprio 

relatório da Comissão reconhece que mais 

de 90% dos consumidores que 

responderam ao inquérito consideram 

importante que a origem da carne figure no 

rótulo dos produtos alimentares 

transformados
1
; observa que este é um dos 

vários fatores que podem influenciar o 

comportamento dos consumidores; 

observa, porém, que a rotulagem com a 

indicação do país de origem da carne em 

alimentos transformados ocupa apenas o 

quinto lugar relativamente aos interesses 

dos consumidores (depois do sabor, da 

data limite de utilização, da qualidade e 

do preço); salienta a conclusão da 

Comissão de que os consumidores não 

estão dispostos a pagar mais pela 

rotulagem com a indicação do país de 

origem; 

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

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Alteração  10 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Observa que a rotulagem com a 

indicação da origem da carne utilizada 

como ingrediente em alimentos 

transformados ajudará a garantir uma 

melhor rastreabilidade ao longo da cadeia 

de abastecimento alimentar, relações mais 

estáveis entre os fornecedores e os 

transformadores de carne e uma maior 

diligência por parte dos operadores do 

setor alimentar na escolha dos respetivos 

fornecedores e produtos; 

Suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Alteração  11 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que, no que respeita ao 

impacto nos preços, as conclusões de um 

estudo realizado por uma organização 

francesa de consumidores divergem 

bastante das conclusões do relatório da 

Comissão sobre os custos da rotulagem 

com a indicação do país de origem; 

recomenda que esta questão seja 

examinada de forma mais aprofundada, a 

fim de obter uma imagem mais clara dos 

possíveis efeitos sobre os preços, desde que 

esse exame seja efetuado em colaboração 

com as organizações de consumidores e 

não retarde a apresentação de propostas 

legislativas. 

11. Assinala que, no que respeita ao 

impacto nos preços, as conclusões de um 

estudo realizado por uma organização 

francesa de consumidores divergem 

bastante das conclusões do relatório da 

Comissão sobre os custos da rotulagem 

com a indicação do país de origem; 

recomenda que esta questão seja 

examinada de forma mais aprofundada, 

a fim de obter uma imagem mais clara 

dos possíveis efeitos sobre os preços, 

desde que esse exame seja efetuado em 

colaboração com as organizações de 

consumidores; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Alteração  12 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Assinala que a atual informação 

voluntária da origem pode dar 

informações enganosas aos 

consumidores; 

Suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Alteração  13 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Insta a Comissão a acompanhar o seu 

relatório de propostas legislativas que 

tornem obrigatória a indicação da origem 

da carne em alimentos transformados, a 

fim de assegurar uma maior 

transparência em toda a cadeia alimentar 

e informar melhor os consumidores 

europeus, tendo em conta as suas 

avaliações de impacto e evitando encargos 

financeiros e administrativos excessivos; 

Suprimido 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Alteração  14 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0097/2015 

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

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Rotulagem com a indicação do país de origem da carne em alimentos transformados 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  13-A. Apoia as inúmeras atividades de 

rotulagem voluntária com a indicação da 

origem porque os consumidores que 

desejam receber mais informações e estão 

dispostos a pagar por elas podem escolher 

os produtos adequados e as empresas 

podem gerar valor acrescentado, mas 

manifesta a sua preocupação com a 

utilização abusiva deste sistema em casos 

específicos; 

Or. en 

 

 


