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Pozměňovací návrh 1
Alojz Peterle

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že systémy 
zabezpečování kvality potravin by měly 
spotřebitelům poskytovat záruku pravosti 
místních surovin a výrobních postupů;
domnívá se proto, že v rámci těchto 
systémů je nutné provádět důkladnější 
kontroly a vést přesnější záznamy o výrobě 
a původu potravin;

1. upozorňuje na to, že systémy 
zabezpečování kvality potravin by měly 
zajistit zveřejňování informací a
spotřebitelům poskytovat záruku pravosti 
místních surovin a výrobních postupů;
domnívá se proto, že v rámci těchto 
systémů je nutné provádět důkladnější 
kontroly a vést přesnější záznamy o výrobě 
a původu potravin;

Or. sl

Pozměňovací návrh 2
Elisabetta Gardini

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je žádoucí, aby bylo 
na obalu uvedeno místo původu hlavní 
složky / hlavních složek potravinářských 
výrobků, pokud nepochází z oblasti s 
„chráněným zeměpisným označením“ 
(PGI) nebo s „chráněným označením 
původu“ (PDO); za hlavní složku by měla 
být považována složka, která tvoří více než 
50 % potravinářského výrobku; 
zdůrazňuje rovněž, že uplatňování 
takových systémů označování by mělo být 
dobrovolné;

2. domnívá se, že na potravinářských 
výrobcích by mělo být povinně uváděno 
místo původu, aby měli spotřebitelé k 
dispozici potřebné údaje, jež jim umožní 
učinit informované rozhodnutí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 3
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je žádoucí, aby bylo 
na obalu uvedeno místo původu hlavní 
složky / hlavních složek potravinářských 
výrobků, pokud nepochází z oblasti s 
„chráněným zeměpisným označením“ 
(PGI) nebo s „chráněným označením 
původu“ (PDO); za hlavní složku by měla 
být považována složka, která tvoří více než 
50 % potravinářského výrobku; 
zdůrazňuje rovněž, že uplatňování 
takových systémů označování by mělo být 
dobrovolné;

2. zdůrazňuje, že označení země původu 
potraviny by mělo být uváděno u potravin 
o jedné složce, přičemž u potravin o více 
složkách by mělo být označení země 
původu uvedeno pro hlavní složku a pro 
charakteristickou složku či 
charakteristické složky; u masa a potravin 
obsahujících masné výrobky by mělo 
označení země původu zohledňovat místo 
narození, chovu a porážky;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nutnost prosazovat organické 
produkty a zemědělství, z nichž pochází 
potraviny vysoké kvality a jež přispívají k 
ochraně životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá ke 
zjednodušení systému udělování osvědčení 
v zájmu dalšího rozvoje trhu s 
organickými produkty a k bezodkladnému 
zavedení povinného loga EU s cílem 
posílit povědomí spotřebitelů o 
organických produktech i jejich schopnost 
takové produkty rozpoznat;

4. zdůrazňuje nutnost prosazovat a 
podporovat organické produkty a 
zemědělství, z nichž pochází potraviny 
vysoké kvality a jež přispívají k ochraně 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, a nutnost rozvíjet trh
s organickými produkty a bezodkladně 
zavést povinné logo EU s cílem posílit 
povědomí spotřebitelů o organických 
produktech i jejich schopnost takové 
produkty rozpoznat, přičemž by měly být 
současně povoleny značky udělované 
jednotlivými členskými státy a sdruženími 
zemědělců;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Renate Sommer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nutnost prosazovat organické 
produkty a zemědělství, z nichž pochází 
potraviny vysoké kvality a jež přispívají k 
ochraně životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá ke 
zjednodušení systému udělování osvědčení 
v zájmu dalšího rozvoje trhu s organickými 
produkty a k bezodkladnému zavedení 
povinného loga EU s cílem posílit 
povědomí spotřebitelů o organických 
produktech i jejich schopnost takové 
produkty rozpoznat;

4. zdůrazňuje nutnost prosazovat organické 
produkty a zemědělství, z nichž pochází 
potraviny vysoké kvality a jež přispívají k 
ochraně životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá 
k dalšímu rozvoji trhu s organickými 
produkty a k bezodkladnému zavedení 
povinného loga EU s cílem posílit 
povědomí spotřebitelů o organických 
produktech i jejich schopnost takové 
produkty rozpoznat;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že neustále narůstají požadavky 
spotřebitelů na kvalitu potravin a 
potravinářských výrobků, a to nejen z 
hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska 
etických aspektů, jako jsou udržitelnost 
životního prostředí, zajišťování dobrých 
životních podmínek zvířat a technologie 
získávání geneticky modifikovaných 
organismů; vyzývá Komisi, aby stanovila 
kritéria pro opatření v oblasti kvality, jako 
jsou systémy dobrovolného označování 
potravin bez geneticky modifikovaných 

5. uznává, že neustále narůstají požadavky 
spotřebitelů na kvalitu potravin a 
potravinářských výrobků, a to nejen z 
hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska 
etických aspektů, jako jsou udržitelnost 
životního prostředí, zajišťování dobrých 
životních podmínek zvířat a technologie 
získávání geneticky modifikovaných 
organismů; vyzývá Komisi, aby 
podporovala povinné označování potravin 
vyrobených ze zvířat, kterým bylo 
podáváno geneticky modifikované krmivo, 
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organismů, jež spotřebitelům umožní 
jednoznačnou volbu.

a aby stanovila kritéria pro opatření 
v oblasti kvality, jako jsou systémy 
dobrovolného označování potravin bez 
geneticky modifikovaných organismů, jež 
spotřebitelům umožní jednoznačnou volbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Renate Sommer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že neustále narůstají požadavky 
spotřebitelů na kvalitu potravin a 
potravinářských výrobků, a to nejen z 
hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska 
etických aspektů, jako jsou udržitelnost 
životního prostředí, zajišťování dobrých 
životních podmínek zvířat a technologie 
získávání geneticky modifikovaných 
organismů; vyzývá Komisi, aby stanovila 
kritéria pro opatření v oblasti kvality, jako 
jsou systémy dobrovolného označování 
potravin bez geneticky modifikovaných 
organismů, jež spotřebitelům umožní 
jednoznačnou volbu.

5. uznává, že neustále narůstají požadavky 
spotřebitelů na kvalitu potravin a 
potravinářských výrobků, a to nejen 
z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska 
etických aspektů, jako jsou udržitelnost 
životního prostředí, zajišťování dobrých 
životních podmínek zvířat a technologie 
získávání geneticky modifikovaných 
organismů.

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam iniciativ, jako je 
např. „Hnutí za pomalé občerstvení“ 
(Slow Food Movement), pro racionální a 
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zdravou výživu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alojz Peterle

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k podpoře rozvoje a 
prosazování ochranných známek pro 
potraviny s kontrolovanou výrobou;

Or. sl

Pozměňovací návrh 10
Alojz Peterle

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 
tomu, aby byly do potravinářských 
výrobků v EU přidávány 
netransparentním způsobem složky, 
o jejichž podmínkách výroby a výrobních 
kontrolách nejsou k dispozici jasné údaje. 

Or. sl
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