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Pozmeňujúci návrh  1 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) 

č. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa 

stanovujú pravidlá uplatňovania 

nariadenia Rady (ES) č. 1243/2007 o 

obchodných normách pre hydinové mäso, 

podľa ktorých sa musí na vopred 

zabalenom dovezenom hydinovom mäse 

uvádzať krajina pôvodu1; 

 __________________ 

 1 Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na otázku Komisii 

o označovaní krajiny pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách (O-00000 – 

B8-0000/2014), 

– so zreteľom na otázku Výboru ENVI 

Komisii o označovaní krajiny pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách (O-00000 – 

B8-0000/2014), 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže v článku 26 ods. 3 nariadenia 

o poskytovaní informácií o potravinách 

spotrebiteľom sa uvádza, že ak je krajina 

alebo miesto pôvodu potraviny 

známa/známe a nie je zhodná/zhodné 

s krajinou jej základnej zložky: a) uvedie 

sa krajina alebo miesto pôvodu príslušnej 

základnej zložky; alebo b) uvedie sa, že 

krajina alebo miesto pôvodu základnej 

zložky je iná/iné ako krajina alebo miesto 

pôvodu danej potraviny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ab. keďže podľa článku 26 ods. 8 

nariadenia o poskytovaní informácií 

o potravinách spotrebiteľom sa 

od Komisie vyžaduje, aby do 13. decembra 

2013 prijala vykonávacie akty týkajúce sa 

uplatňovania odseku 3 tohto článku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže v článku 26 ods. 7 sa stanovuje, 

že správa musí okrem iného zohľadňovať 

B. keďže v článku 26 ods. 7 sa stanovuje, 

že správa musí zohľadňovať potrebu 
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potrebu spotrebiteľa byť informovaný, 

uskutočniteľnosť poskytovania povinného 

označovania krajiny pôvodu alebo miesta 

pôvodu a analýzu nákladov a prínosov 

zavedenia takýchto opatrení; keďže 

v nariadení sa ďalej uvádza, že správa 

môže byť doplnená o návrhy na zmenu 

príslušných ustanovení v právnych 

predpisoch EÚ; 

spotrebiteľa byť informovaný, 

uskutočniteľnosť poskytovania povinného 

označovania krajiny pôvodu alebo miesta 

pôvodu a analýzu nákladov a prínosov 

zavedenia takýchto opatrení vrátane 

právnych dôsledkov na vnútorný trh a 

dôsledkov na medzinárodný obchod. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže v článku 26 ods. 2a nariadenia 

o poskytovaní informácií o potravinách 

spotrebiteľom sa jasne stanovuje, že 

v prípadoch možnosti zavádzajúcich 

informácií pre spotrebiteľov je povinné 

uvedenie krajiny alebo miesta pôvodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže v článku 26 ods. 3 nariadenia 

(EÚ) 1169/2011 sa už náležite zohľadňuje 

uvádzanie pôvodu základných zložiek 

potravín a ustanovenia uvedeného článku 

by sa mali vykonávať prostredníctvom 

vykonávacieho aktu; 



 

PE544.466v01-00 6/46 AM\1044282SK.doc 

SK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže článkom 26 ods. 3 nariadenia 

(EÚ) 1169/2011 sa zabezpečuje uvádzanie 

pôvodu základných zložiek potravín; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže v závislosti od príslušného 

členského štátu sa odhaduje, že z 

celkového množstva jatočného mäsa sa 

30 – 50 % spracúva na mäsové zložky 

potravín, najmä na mleté mäso, mäsové 

prípravky a mäsové výrobky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže podľa správy Komisie pre 
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Európsky parlament a Radu o povinnom 

označovaní krajiny pôvodu alebo miesta 

pôvodu v prípade mäsa, ktoré sa používa 

ako zložka, (COM(2013)0755), zavedené 

systémy vysledovateľnosti v EÚ 

nepostačujú na odovzdávanie informácií 

o pôvode v potravinovom reťazci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže článkom 26 ods. 2 toho istého 

nariadenia sa zabezpečuje, že uvedenie 

krajiny alebo miesta pôvodu je povinné 

v tom prípade, ak by ich neuvedenie 

mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, 

pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu 

alebo miesto pôvodu potraviny, najmä ak 

by z informácií sprevádzajúcich potravinu 

alebo z celého označenia inak vyplývalo, 

že potravina má odlišnú krajinu alebo 

miesto pôvodu; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Db. keďže posúdenie vplyvu, o ktoré sa 

opiera nariadenie o poskytovaní 

informácií o potravinách spotrebiteľom, 

naznačilo, že pôvod mäsa pravdepodobne 
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má pre spotrebiteľov v Európskej únii 

prvoradý význam (pracovný dokument 

útvarov Komisie, ktorý je sprievodným 

dokumentom návrhu nariadenia EP 

a Rady o poskytovaní informácií o 

potravinách spotrebiteľom – správa 

o posúdení vplyvu otázok všeobecného 

označovania potravín SEC(2008)92); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Dc. keďže podľa spotrebiteľského 

prieskumu konzorcia na hodnotenie 

potravinového reťazca z roku 2013 bol 

medzi rôznymi skupinami potravín, na 

ktoré sa prieskum vzťahoval, najväčší 

záujem o označovanie pôvodu mäsových 

potravín; pri zacielenejšom skúmaní 

rôznych druhov spracovaných mäsových 

výrobkov prieskum ukázal, že viac než 

90 % respondentov z radov spotrebiteľov 

považuje označovanie pôvodu za dôležité; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a.  zdôrazňuje, že na základe platných 

právnych predpisov (článok 26 ods. 2 

nariadenia 1169/2011) sa zabezpečuje, že 
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uvedenie krajiny alebo miesta pôvodu je 

povinné v tom prípade, ak by ich 

neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do 

omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu 

pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny, 

najmä ak by z informácií sprevádzajúcich 

potravinu alebo z celého označenia inak 

vyplývalo, že potravina má odlišnú 

krajinu alebo miesto pôvodu; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b.  poukazuje na to, že dobrovoľné 

označovanie pôvodu je už značne 

rozšírené v súlade s požiadavkami 

spotrebiteľov a trhu a s 

uskutočniteľnosťou; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. domnieva sa, že uvedené požiadavky, 

ktoré sa uplatňujú na hovädzie mäso 

a výrobky z hovädzieho mäsa, viedli 

k väčším očakávaniam spotrebiteľov, 

pokiaľ ide o informácie o pôvode ďalších 

druhov mäsa, ktorých konzumácia je 

v Únii značne rozšírená; 

vypúšťa sa 
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Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Glenis Willmott 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. domnieva sa, že uvedené požiadavky, 

ktoré sa uplatňujú na hovädzie mäso 

a výrobky z hovädzieho mäsa, viedli 

k väčším očakávaniam spotrebiteľov, 

pokiaľ ide o informácie o pôvode ďalších 

druhov mäsa, ktorých konzumácia je 

v Únii značne rozšírená; 

2. domnieva sa, že uvedené požiadavky, 

ktoré sa uplatňujú na nespracované 

hovädzie mäso a výrobky z hovädzieho 

mäsa, viedli k väčším očakávaniam 

spotrebiteľov, pokiaľ ide o informácie 

o pôvode ďalších druhov čerstvého mäsa, 

ktorých konzumácia je v Únii značne 

rozšírená, a mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v spracovaných potravinách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. domnieva sa, že uvedené požiadavky, 

ktoré sa uplatňujú na hovädzie mäso 

a výrobky z hovädzieho mäsa, viedli 

k väčším očakávaniam spotrebiteľov, 

pokiaľ ide o informácie o pôvode ďalších 

druhov mäsa, ktorých konzumácia je 

v Únii značne rozšírená; 

2. domnieva sa, že uvedené požiadavky, 

ktoré sa uplatňujú na hovädzie mäso 

a výrobky z hovädzieho mäsa, mohli viesť 

k väčším očakávaniam spotrebiteľov, 

pokiaľ ide o informácie o pôvode ďalších 

druhov mäsa, ktorých konzumácia je 

v Únii značne rozšírená; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 
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Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. domnieva sa, že uvedené požiadavky, 

ktoré sa uplatňujú na hovädzie mäso 

a výrobky z hovädzieho mäsa, viedli 

k väčším očakávaniam spotrebiteľov, 

pokiaľ ide o informácie o pôvode ďalších 

druhov mäsa, ktorých konzumácia je 

v Únii značne rozšírená; 

2. domnieva sa, že uvedené požiadavky, 

ktoré sa uplatňujú na hovädzie mäso 

a výrobky z hovädzieho mäsa, viedli 

k väčším očakávaniam spotrebiteľov, 

pokiaľ ide o informácie o pôvode ďalších 

druhov nespracovaného mäsa, ktorých 

konzumácia je v Únii značne rozšírená; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. konštatuje, že objem výroby mäsa 

v spracovaných potravinách v EÚ sa delí 

na 70 % bravčového, 18 % hydinového, 

10 % hovädzieho a 2 % iného mäsa.  

Poukazuje na to, že výroba, zabíjanie 

a spracovanie ošípaných a hydiny a mäsa 

z nich sa líšia od hovädzieho dobytka 

a hovädziny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Keith Taylor 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poznamenáva, že v odôvodnení 31 3. poznamenáva, že v odôvodnení 31 
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nariadenia o poskytovaní informácií 

o potravinách spotrebiteľom sa zdôrazňuje 

skutočnosť, že pôvod mäsa má 

pre spotrebiteľov prvoradý význam, a preto 

očakávajú, že o krajine pôvodu mäsa budú 

riadne informovaní; poukazuje tiež na to, 

že v odôvodnení 31 sa uvádza, 

že v požiadavkách na povinné 

označovanie basa mala zohľadňovať 

zásada proporcionality a administratívna 

záťaž pre prevádzkovateľov 

potravinárskych podnikov a orgány 

presadzovania práva; 

nariadenia o poskytovaní informácií 

o potravinách spotrebiteľom sa zdôrazňuje 

skutočnosť, že pôvod mäsa má 

pre spotrebiteľov prvoradý význam, a preto 

očakávajú, že o krajine pôvodu mäsa budú 

riadne informovaní; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. zdôrazňuje, že akékoľvek prijaté 

opatrenia musia zaručovať súlad a riadne 

fungovanie vnútorného trhu, a nie ho 

narúšať; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. zdôrazňuje, že 90 % podnikov 

v sektore spracovania mäsa sú MSP. 

Zdôrazňuje osobitnú úlohu, ktorú MSP 

zohrávajú pri tvorbe rastu a pracovných 

miest, ich príspevok 
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ku konkurencieschopnému európskemu 

hospodárstvu a ich záväzok k výrobe 

bezpečných a kvalitných potravín.  

Domnieva sa, že vytvorenie rovnakých 

podmienok pre aktérov v sektore je 

kľúčové a že sa musí zachovať 

obozretnosť, čo sa týka akýchkoľvek 

nekalých praktík v rôznych sektoroch; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. opätovne zdôrazňuje svoje znepoko 

jenie, pokiaľ ide o potenciálny vplyv 

potravinových podvodov na dôveru 

spotrebiteľov, bezpečnosť potravín, 

fungovanie potravinového reťazca 

a stabilitu poľnohospodárskych cien, 

a zdôrazňuje význam rýchleho obnovenia 

dôvery európskych spotrebiteľov; 

4. opätovne zdôrazňuje znepokojenie, 

pokiaľ ide o potenciálny vplyv 

potravinových podvodov na bezpečnosť 

potravín, dôveru spotrebiteľa, fungovanie 

potravinového reťazca a stabilitu 

poľnohospodárskych cien, a zdôrazňuje 

význam prednostného riešenia podvodov, 

a tým rýchleho obnovenia dôvery 

európskych spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. opätovne zdôrazňuje svoje znepoko 

jenie, pokiaľ ide o potenciálny vplyv 

potravinových podvodov na dôveru 

spotrebiteľov, bezpečnosť potravín, 

4. opätovne zdôrazňuje znepokojenie, 

pokiaľ ide o potenciálny vplyv 

potravinových podvodov na zdravie 

spotrebiteľov, ich dôveru, bezpečnosť 



 

PE544.466v01-00 14/46 AM\1044282SK.doc 

SK 

fungovanie potravinového reťazca 

a stabilitu poľnohospodárskych cien, 

a zdôrazňuje význam rýchleho obnovenia 

dôvery európskych spotrebiteľov; 

potravín, fungovanie potravinového 

reťazca a stabilitu poľnohospodárskych 

cien, a zdôrazňuje význam rýchleho 

obnovenia dôvery európskych 

spotrebiteľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú prísnejšie 

predpisy v oblasti vysledovateľnosti 

a poskytovania informácií spotrebiteľom; 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, ale prísny systém 

vysledovateľnosti prispieva 

k odhaľovaniu možných porušení a k ich 

potláčaniu; konštatuje, že nedávne 

potravinové škandály vrátane podvodného 

nahradzovania hovädzieho mäsa konským 

mäsom ukázali, že spotrebitelia požadujú 

prísnejšie predpisy v oblasti 

vysledovateľnosti a skutočného 

poskytovania informácií spotrebiteľom 

v prípadoch, keď by mohla byť ohrozená 

bezpečnosť potravín; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

5. domnieva sa, že samotné označovanie 

krajiny alebo miesta pôvodu mäsa 
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mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú 

prísnejšie predpisy v oblasti 

vysledovateľnosti a poskytovania 

informácií spotrebiteľom; 

a mäsových výrobkov nebráni podvodom 

a že jeho výsledkom nie je ani lepšia 

vysledovateľnosť ani vyššia kvalita. 

nedávne potravinové škandály vrátane 

podvodného nahradzovania hovädzieho 

mäsa konským mäsom ukázali, že sa 

musia podniknúť rozhodné kroky na 

zavedenie prísnejších kontrol, 

účinnejšieho presadzovania platných 

právnych predpisov a tvrdších sankcií. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Marijana Petir 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú prísnejšie 

predpisy v oblasti vysledovateľnosti 

a poskytovania informácií spotrebiteľom; 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom 

a prípady chladenia mäsa počas 

niekoľkých rokov pred jeho uvedením na 

trh v členských štátoch ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú prísnejšie 

predpisy v oblasti vysledovateľnosti 

a poskytovania informácií spotrebiteľom; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Biljana Borzan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú prísnejšie 

predpisy v oblasti vysledovateľnosti 

a poskytovania informácií spotrebiteľom; 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú prísnejšie 

predpisy v oblasti vysledovateľnosti 

a poskytovania informácií spotrebiteľom; 

poukazuje na to, že prísnejšie pravidlá 

vysledovateľnosti by úradom umožnili 

účinnejšie prešetrovať potravinové 

podvody;   

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 
hovädzieho mäsa konským mäsom ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú 

prísnejšie predpisy v oblasti 

vysledovateľnosti a poskytovania 

informácií spotrebiteľom; 

5. konštatuje, že samotné označovanie 

krajiny alebo miesta pôvodu mäsa a 

mäsových výrobkov nebráni podvodom; 

poukazuje na podvodné nahrádzanie 
hovädzieho mäsa konským mäsom, 

ktorému nebolo možné zabrániť napriek 

pravidlám povinného označovania 

pôvodu, ktoré pre hovädzie mäso jestvujú 

od krízy BSE v roku 2000; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Kay Swinburne 
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Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom ukázali, 

že spotrebitelia potrebujú a chcú 

prísnejšie predpisy v oblasti 

vysledovateľnosti a poskytovania 

informácií spotrebiteľom; 

5. domnieva sa, že hoci samotné 

označovanie krajiny alebo miesta pôvodu 

mäsa a mäsových výrobkov nebráni 

podvodom, nedávne potravinové škandály 

vrátane podvodného nahradzovania 

hovädzieho mäsa konským mäsom napriek 

tomu zvýšili záujem a povedomie 

spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod mäsa 
a mäsových výrobkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje význam úvah o konskom 

mäse v súvislosti s mäsom používaným 

ako zložka v spracovaných potravinách 

spolu s hovädzím, bravčovým, baraním, 

kozím a hydinovým mäsom, pretože 

predstavuje významný podiel mäsa 

používaného v spracovaných potravinách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že Komisia vo svojej 

vlastnej správe uvádza, že označovanie 

krajiny pôvodu by viedlo k významnému 

zvýšeniu výrobných nákladov a zvýšeniu 

cenového tlaku na poľnohospodárov a že 

90 % týchto nákladov by sa prenieslo na 

spotrebiteľa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4; 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

v zásade dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4, ale že ostatné faktory, ako 

napríklad platenie vyšších cien na 

pokrytie nákladov vyplývajúcich 

z podrobnejšieho označovania pôvodu, 

úroveň tohto záujmu znižujú, ak sa 

poskytnutá informácia priamo netýka 

otázok bezpečnosti potravín; 

__________________ __________________ 

4 (COM(2013)0755), s. 7. 4 (COM(2013)0755), s. 7. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4; 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

odhaľuje značné rozdiely medzi členskými 

štátmi, ako aj paradoxnú situáciu, v ktorej 

je na jednej strane pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4, ale na druhej strane je tento 

pôvod iba na štvrtom mieste (za chuťou, 

dátumom spotreby a cenou) v otázke 

vplyvu na nákupné rozhodnutie 

spotrebiteľa, pričom malé zvýšenie ceny 

postačuje na zníženie ochoty spotrebiteľa 

zaplatiť viac za označovanie pôvodu 

o 60 – 80 %; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), s.7. 4 (COM (2013)0755), s. 7. 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Glenis Willmott 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4; 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby bol pôvod mäsa označený4 na 

spracovaných potravinárskych výrobkoch; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), s.7. 4 (COM (2013)0755), s.7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Jan Huitema 
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Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4; 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4; Je jedným z viacerých 

faktorov, ktoré môžu ovplyvniť správanie 

spotrebiteľa; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), s. 7. 4 (COM (2013)0755), s. 7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4; 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený4; poznamenáva však, že správa 

Komisie tiež upriamuje pozornosť na 

skutočnosť, že spotrebitelia nie sú ochotní 

platiť vyššiu cenu za označovanie pôvodu; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), s.7. 4 (COM (2013)0755), s.7. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Ivo Belet 
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Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje ďalej, že správa Komisie 

pripúšťa, že pre viac ako 90 % 

respondentov zo skupiny spotrebiteľov je 

dôležité, aby pôvod výrobkov bol 

označený; 

6. zdôrazňuje, že podľa správy Komisie 

závery rôznych prieskumov naznačujú 

existenciu paradoxu alebo rozporu medzi 

záujmom spotrebiteľov o označovanie 

pôvodu na jednej strane a ochotou 

zaplatiť za túto informáciu na strane 

druhej; tento paradox sa tiež prejavuje 

v rozpore, ktorý možno vybadať medzi 

zámermi a skutočným nákupným 

správaním, pričom významným faktorom 

vysvetľujúcim tento rozpor je cena; 

__________________ __________________ 

4 (COM (2013)0755), s.7.    

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. poukazuje na to, že spotrebitelia pri 

nakupovaní prisudzujú menší význam 

pôvodu potravinových výrobkov ako chuti, 

vzhľadu alebo cene, a že povinné 

označovanie by preto nebolo nákladovo 

efektívne; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť 

lepšiu vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie 

vzťahy medzi dodávateľmi 

a spracovateľmi mäsa a väčšiu 

obozretnosť pri výbere dodávateľov 

a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť 

lepšiu vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie 

vzťahy medzi dodávateľmi 

a spracovateľmi mäsa a väčšiu 

obozretnosť pri výbere dodávateľov 

a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť 

lepšiu vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie 

vzťahy medzi dodávateľmi 

a spracovateľmi mäsa a väčšiu 

obozretnosť pri výbere dodávateľov 

a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť lepšiu 

vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie vzťahy 

medzi dodávateľmi a spracovateľmi mäsa 

a väčšiu obozretnosť pri výbere 

dodávateľov a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v spracovaných potravinách, ktoré 

sú najcitlivejšie v otázke zaručovania 

bezpečnosti potravín, by mohlo pomôcť 
zaistiť lepšiu vysledovateľnosť 

v potravinovom dodávateľskom reťazci, 

stabilnejšie vzťahy medzi dodávateľmi 

a spracovateľmi mäsa a väčšiu obozretnosť 

pri výbere dodávateľov a výrobkov 

prevádzkovateľmi potravinárskych 

podnikov; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť 

lepšiu vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie 

vzťahy medzi dodávateľmi 
a spracovateľmi mäsa a väčšiu 

obozretnosť pri výbere dodávateľov 

a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

7. domnieva sa, že povinné označovanie 

pôvodu v prípade mäsa, ktoré sa používa 

ako zložka v potravinách, povedie 

k problémom s monitorovaním a vytvorí 

náklady, ktoré by z dôvodu komplexnosti 

dodávateľského reťazca znamenali, že 

skutočné výhody, ktoré by spotrebitelia 

získali z takejto iniciatívy, by sa museli 

opätovne posúdiť; v tejto súvislosti 

pripomína, že podľa správy Komisie by 

80 % spotrebiteľov nebolo ochotných 

platiť dodatočné náklady 10 % za systém 

označovania, ktorým by sa označoval 

pôvod mäsa používaného v jedlách. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť lepšiu 

vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie vzťahy 

medzi dodávateľmi a spracovateľmi mäsa 

a väčšiu obozretnosť pri výbere 

dodávateľov a výrobkov 

prevádzkovateľmi potravinárskych 

podnikov; 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

mäsa môže zaistiť lepšiu vysledovateľnosť 

v potravinovom dodávateľskom reťazci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 
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Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť lepšiu 

vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie vzťahy 

medzi dodávateľmi a spracovateľmi mäsa 

a väčšiu obozretnosť pri výbere 

dodávateľov a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, môže pomôcť zaistiť 

lepšiu vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie vzťahy 

medzi dodávateľmi a spracovateľmi mäsa 

a väčšiu obozretnosť pri výbere 

dodávateľov a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť lepšiu 

vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie vzťahy 

medzi dodávateľmi a spracovateľmi mäsa 

a väčšiu obozretnosť pri výbere 

dodávateľov a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov; 

7. domnieva sa, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, pomôže zaistiť lepšiu 

vysledovateľnosť v potravinovom 

dodávateľskom reťazci, stabilnejšie vzťahy 

medzi dodávateľmi a spracovateľmi 

mäsa, väčšiu obozretnosť pri výbere 

dodávateľov a výrobkov prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov, znížiť počet 

sprostredkovateľov a zamedziť využívaniu 

odrezkov a tuku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Marijana Petir 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. sa domnieva, že označovanie pôvodu 

v prípade mäsa, ktoré sa používa ako 

zložka v potravinách, by malo poskytovať 

aj informácie o mieste a čase zabitia 

zvieraťa, aby boli spotrebitelia plne 

informovaní o každej zásadnej udalosti 

v živote zvieraťa, ako napríklad o čase 

a mieste narodenia, o jeho odchove a jeho 

zabití; 

Or. hr 

Pozmeňujúci návrh  50 

Piernicola Pedicini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. sa domnieva, že pôvod krmív môže 

mať výrazný vplyv na životné prostredie, 

ako aj na ľudské zdravie a zdravie zvierat. 

Vyzýva preto Komisiu, aby posúdila 

a navrhla povinné podávanie správ 

o pôvode krmív.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. poukazuje na to, že pre mnohé 

výrobky zo spracovaného mäsa už jestvujú 

chránené označenia pôvodu, podľa 

ktorých sa pôvod použitého mäsa 

stanovuje vo výrobných kritériách 
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a uplatňuje sa posilnená 

vysledovateľnosť ; vyzýva preto Komisiu, 

aby podporovala rozvoj výrobkov s 

„chráneným označením pôvodu“ (CHOP) 

alebo „chráneným zemepisným 

označením“ (CHZO) v súlade 

s nariadením 1151/2012, a tým zaručila, 

aby spotrebitelia mali prístup ku 

kvalitným výrobkom bezpečného pôvodu; 

Or. de 

Pozmeňujúci návrh  52 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. sa domnieva, že označovanie potravín 

by malo zohľadňovať transparentnosť 

informácií a ich čitateľnosť pre 

spotrebiteľov a súčasne umožňovať 

európskym podnikom hospodársky 

životaschopné fungovanie za podmienok, 

ktoré sú prijateľné z hľadiska kúpnej sily 

spotrebiteľov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý 

podnikla francúzska spotrebiteľská 

organizácia, nie sú v súlade so zisteniami 

uvedenými v správe Komisie týkajúcimi 

sa nákladov na zavedenie označovania 

vypúšťa sa 
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pôvodu; pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf, s. 11. 

 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý 

podnikla francúzska spotrebiteľská 

organizácia, nie sú v súlade so zisteniami 

uvedenými v správe Komisie týkajúcimi 

sa nákladov na zavedenie označovania 

pôvodu; pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

vypúšťa sa 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf, s. 11. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý 

podnikla francúzska spotrebiteľská 

organizácia, nie sú v súlade so zisteniami 

uvedenými v správe Komisie týkajúcimi 

sa nákladov na zavedenie označovania 

pôvodu; pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

vypúšťa sa 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf s.11; 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý 

podnikla francúzska spotrebiteľská 

organizácia, nie sú v súlade so zisteniami 

uvedenými v správe Komisie týkajúcimi 

sa nákladov na zavedenie označovania 

pôvodu; pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

vypúšťa sa 



 

PE544.466v01-00 30/46 AM\1044282SK.doc 

SK 

__________________  

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf s.11; 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, nie 

sú v súlade so zisteniami uvedenými 

v správe Komisie týkajúcimi sa nákladov 

na zavedenie označovania pôvodu; 

pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, nie 

sú v súlade so zisteniami uvedenými 

v správe Komisie týkajúcimi sa nákladov 

na zavedenie označovania pôvodu; 

zdôrazňuje, že sú potrebné jasné 

a nezávislé informácie, ktoré budú 

poskytovať pravdivý obraz o dôsledkoch 

na ceny, a vyzýva Komisiu, aby prijala 

potrebné kroky;  

__________________ __________________ 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf s. 11; 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf s.11; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, nie 

sú v súlade so zisteniami uvedenými 

v správe Komisie týkajúcimi sa nákladov 

na zavedenie označovania pôvodu; 

pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, nie 

sú v súlade so zisteniami uvedenými 

v správe Komisie týkajúcimi sa nákladov 

na zavedenie označovania pôvodu, 

a uznáva preto potrebu dôkladného 

posúdenia vplyvu; Toto posúdenie by malo 

zohľadniť aj prax európskych 

maloobchodníkov a výrobcov, ktorí už 

označujú pôvod mäsa v spracovaných 

potravinách. 

__________________ __________________ 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf s. 11; 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf s. 11; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, nie 

sú v súlade so zisteniami uvedenými 

v správe Komisie týkajúcimi sa nákladov 

na zavedenie označovania pôvodu; 

pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, nie 

sú v súlade so zisteniami uvedenými 

v správe Komisie týkajúcimi sa nákladov 

na zavedenie označovania pôvodu; 

__________________ __________________ 

5 5 
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http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf s. 11; 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site

/storage/original/application/3f1402f4ae15

dd44be401127361bd6a7.pdf s. 11; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Ivo Belet 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, nie 

sú v súlade so zisteniami uvedenými 

v správe Komisie týkajúcimi sa nákladov 

na zavedenie označovania pôvodu; 

pripomína napríklad správy, že 

označovanie pôvodu mäsa v mrazených 

lazaniach stojí v priemere iba 0,015 EUR 

navyše a v bolonskej omáčke iba 0,008 

EUR navyše5; 

8. poukazuje na to, že pokiaľ ide o vplyvy 

na cenu, výsledky výskumu, ktorý podnikla 

francúzska spotrebiteľská organizácia, sa 

výrazne rozchádzajú so zisteniami 

uvedenými v správe Komisie týkajúcimi 

sa nákladov na zavedenie označovania 

pôvodu; odporúča, aby sa táto otázka 

ďalej skúmala s cieľom získať jasnejší 

obraz o možných účinkoch na ceny. 

__________________ __________________ 

5 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_sit

e/storage/original/application/3f1402f4ae

15dd44be401127361bd6a7.pdf s.11; 

   

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Glenis Willmott 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. konštatuje, že označovanie krajiny 

pôvodu sa od apríla 2015 stane povinné 
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pre nespracované bravčové, baranie, kozie 

a hydinové mäso; keďže sa to musí 

zohľadniť pri posudzovaní nákladov 

poskytovania informácií o pôvode pre tieto 

druhy mäsa, ak sa používajú ako zložka; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Piernicola Pedicini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. konštatuje, že súčasné dobrovoľné 

informácie o pôvode môžu spotrebiteľov 

zavádzať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Piernicola Pedicini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8b. vyzýva Komisiu, aby tieto dobrovoľné 

systémy o označovaní pôvodu preskúmala 

a navrhla jasné, súdržné a 

harmonizované pravidlá, ktoré bude 

možné presadiť, ak sa výrobcovia 

rozhodnú vykonávať dobrovoľné 

označovanie pôvodu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Iratxe García Pérez 



 

PE544.466v01-00 34/46 AM\1044282SK.doc 

SK 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú 

alternatívu, no aj napriek tomu výskum, 

ktorý podnikli spotrebiteľské organizácie 

v niektorých členských štátoch, odhalil, že 

toto riešenie by pre spotrebiteľov nebolo 

prijateľné6; 

vypúšťa sa 

__________________  

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú 

alternatívu, no aj napriek tomu výskum, 

ktorý podnikli spotrebiteľské organizácie 

v niektorých členských štátoch, odhalil, že 

toto riešenie by pre spotrebiteľov nebolo 

prijateľné6; 

vypúšťa sa 

__________________  

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  66 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú 

alternatívu, no aj napriek tomu výskum, 

ktorý podnikli spotrebiteľské organizácie 

v niektorých členských štátoch, odhalil, že 

toto riešenie by pre spotrebiteľov nebolo 

prijateľné6; 

vypúšťa sa 

__________________  

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

no aj napriek tomu výskum, ktorý podnikli 

spotrebiteľské organizácie v niektorých 

členských štátoch, odhalil, že toto riešenie 

by pre spotrebiteľov nebolo prijateľné6; 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu; 

__________________ __________________ 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

no aj napriek tomu výskum, ktorý podnikli 

spotrebiteľské organizácie v niektorých 

členských štátoch, odhalil, že toto riešenie 

by pre spotrebiteľov nebolo prijateľné6; 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

a zdôrazňuje, že dobrovoľné označovanie 

pôvodu sa uvádza ako životaschopná 

a účinná politická možnosť, pretože by 

zvýšilo dodatočné prevádzkové náklady 

iba minimálne a zachovala by sa ním 

nízka úroveň administratívneho 

zaťaženia. 

__________________ __________________ 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

no aj napriek tomu výskum, ktorý podnikli 

spotrebiteľské organizácie v niektorých 

členských štátoch, odhalil, že toto riešenie 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

no aj napriek tomu výskum 

spotrebiteľských organizácií odhalil, že 

toto riešenie by pre spotrebiteľov nebolo 
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by pre spotrebiteľov nebolo prijateľné6; prijateľné6; 

__________________ __________________ 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Renate Sommer, Herbert Dorfmann, Peter Liese 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

no aj napriek tomu výskum, ktorý podnikli 

spotrebiteľské organizácie v niektorých 

členských štátoch, odhalil, že toto riešenie 

by pre spotrebiteľov nebolo prijateľné6; 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

no aj napriek tomu výskum, ktorý podnikla 

Európska organizácia spotrebiteľov 
v niektorých členských štátoch, odhalil, že 

toto riešenie by pre spotrebiteľov nebolo 

prijateľné6; 

__________________ __________________ 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Ivo Belet 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 

9. ďalej pripomína, že ako sa uvádza 

v správe Komisie, požiadavka označovania 

pôvodu v EÚ alebo mimo EÚ by 

predstavovala menej nákladnú alternatívu, 
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no aj napriek tomu výskum, ktorý podnikli 

spotrebiteľské organizácie v niektorých 

členských štátoch, odhalil, že toto riešenie 
by pre spotrebiteľov nebolo prijateľné6; 

ktorá by nezahŕňala riziko opätovnej 

segmentácie vnútorného európskeho trhu 

s potravinovými výrobkami;  

__________________ __________________ 

6 http://www.beuc.org/publications/2013-

00043-01-e.pdf 

  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. ďalej konštatuje, že na rozdiel od 

povinného označovania pôvodu, 

dobrovoľné označovanie pôvodu 

nespôsobuje žiadne ďalšie prevádzkové 

ťažkosti výrobcom potravín, čím sa 

zamedzuje zbytočnému zvyšovaniu ceny 

potravín; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. domnieva sa, že Komisia by mala 

bližšie vyšetriť postup niektorých 

európskych predajcov a výrobcov pokiaľ 

ide o označovanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách a podať správu 

o svojich zisteniach; 

10. domnieva sa, že Komisia by mala 

bližšie vyšetriť postup niektorých 

európskych predajcov a výrobcov pokiaľ 

ide o dobrovoľné označovanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách a podať 

správu o svojich zisteniach, na základe 

ktorých by mohla podnietiť výmenu 
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osvedčených postupov; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. domnieva sa, že Komisia by mala 

bližšie vyšetriť postup niektorých 

európskych predajcov a výrobcov pokiaľ 

ide o označovanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách a podať správu 

o svojich zisteniach; 

10. domnieva sa, že Komisia by mala 

bližšie vyšetriť postup niektorých 

európskych predajcov a výrobcov pokiaľ 

ide o dobrovoľné označovanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách a podať 

správu o svojich zisteniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. domnieva sa, že Komisia by mala 

bližšie vyšetriť postup niektorých 

európskych predajcov a výrobcov pokiaľ 

ide o označovanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách a podať správu 

o svojich zisteniach; 

netýka sa slovenskej jazykovej verzie 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 
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Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. opätovne zdôrazňuje výzvu, aby 

Komisia prijala všetky opatrenia potrebné 

na to, aby sa predchádzanie potravinovým 

podvodom a boj proti nim stali 

neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ 

a riešila štrukturálne nedostatky v celom 

potravinovom reťazci; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. opätovne zdôrazňuje výzvu, aby 

Komisia prijala všetky opatrenia potrebné 

na to, aby sa predchádzanie potravinovým 

podvodom a boj proti nim stali 

neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ 

a riešila štrukturálne nedostatky v celom 

potravinovom reťazci; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. opätovne zdôrazňuje výzvu, aby 

Komisia prijala všetky opatrenia potrebné 

na to, aby sa predchádzanie potravinovým 

11. opätovne zdôrazňuje výzvu, aby 

Komisia prijala všetky opatrenia potrebné 

na to, aby sa predchádzanie potravinovým 
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podvodom a boj proti nim stali 

neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ 

a riešila štrukturálne nedostatky v celom 

potravinovom reťazci; 

podvodom a boj proti nim stali 

neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ 

a riešila štrukturálne nedostatky v celom 

potravinovom reťazci, najmä zvyšovaním 

a posilňovaním monitorovania; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. vyzýva Komisiu, aby prijala 

vykonávací akt týkajúci sa uplatňovania 

článku 26 ods. 3 nariadenia o poskytovaní 

informácií o potravinách spotrebiteľom o 

uvádzaní krajiny pôvodu základných 

zložiek, ak nie je táto krajina tá istá, ako 

v prípade potravinového výrobku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

prostredníctvom vykonávacích aktov 

zaručila vykonávanie článku 26 ods. 3 

nariadenia (EÚ) 1169/2011 o uvádzaní 

pôvodu základných zložiek, ak sa táto 

krajina líši od krajiny pôvodu potraviny; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  81 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na 

základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

vypúšťa sa 

Or. nl 

Pozmeňujúci návrh  82 

Renate Sommer, Peter Liese, Herbert Dorfmann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na 

základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

12. nalieha na Komisiu, aby na základe 

záverov svojej správy opätovne posúdila 

potrebu navrhnutia osobitných 

legislatívnych návrhov alebo odporúčaní 

o uvádzaní pôvodu mäsa v spracovaných 

potravinách, ktoré sú najcitlivejšie 

z hľadiska zaručenia bezpečnosti 

potravín, a aby pritom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

Or. es 

Pozmeňujúci návrh  84 

Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na 

základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 

zaručila vykonávanie článku 26 ods. 3 

nariadenia (EÚ) 1169/2011 o uvádzaní 
pôvodu základných zložiek, ak sa táto 

krajina líši od krajiny pôvodu potraviny; 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  85 

Pilar Ayuso, Esther Herranz García 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledoval dôkladný výskum o vhodnosti 
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základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

zavedenia povinnosti uvádzania pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách, a aby 

pri tom zohľadnila svoje posúdenia vplyvu 

a vyhla sa nadmerným nákladom 

a nadmernej administratívnej záťaži; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Lynn Boylan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, aby sa zaručila väčšia 

transparentnosť v celom potravinovom 

reťazci a lepšia informovanosť 

európskych spotrebiteľov a aby pri tom 

zohľadnila svoje posúdenia vplyvu a vyhla 

sa nadmerným nákladom a nadmernej 

administratívnej záťaži; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Jan Huitema 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na 

základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

12. náležite berie na vedomie pracovný 

dokument útvarov Komisie o označovaní 

pôvodu mäsa používaného ako zložka 

a správu Komisie pre Európsky parlament 

a Radu o povinnom označovaní krajiny 
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posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

pôvodu a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zachovala dobrovoľnosť označovania 
pôvodu mäsa v spracovaných potravinách 

a zvážila súčasne označenie pôvodu v EÚ 

alebo mimo EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, podľa možností jasným 

uvedením členského štátu alebo tretej 

krajiny pôvodu mäsa; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Alberto Cirio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali návrhy, ktorým sa podnieti 

dobrovoľné uvádzanie krajiny pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 
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Or. it 

Pozmeňujúci návrh  90 

Kay Swinburne 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

12. žiada Komisiu, aby na prijatie 

vykonávacieho aktu uvedeného v ods. 11a 

nadviazala legislatívnymi návrhmi, na 

základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu 

mäsa v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Ivo Belet 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

povinným, a aby pri tom zohľadnila svoje 

posúdenia vplyvu a vyhla sa nadmerným 

nákladom a nadmernej administratívnej 

záťaži; 

12. nalieha na Komisiu, aby po jej správe 

nasledovali legislatívne návrhy, na základe 

ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa 

v spracovaných potravinách stalo 

dobrovoľným, a aby pri tom zohľadnila 

svoje posúdenia vplyvu a vyhla sa 

nadmerným nákladom a nadmernej 

administratívnej záťaži; 

Or. en 

 

 


