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Predlog spremembe 1
Alojz Peterle

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo sistemi kakovosti 
živil potrošnikom ponujati jamstvo o 
pristnosti lokalnih sestavin in proizvodnih 
postopkov; zato meni, da je treba takšne 
sisteme izvajati z okrepljenim nadzorom in 
sistemi sledljivosti;

1. poudarja, da morajo sistemi kakovosti 
živil potrošnikom ponujati informacijo in
jamstvo o pristnosti lokalnih sestavin in 
proizvodnih postopkov; zato meni, da je 
treba takšne sisteme izvajati z okrepljenim 
nadzorom in sistemi sledljivosti;

Or. sl

Predlog spremembe 2
Elisabetta Gardini

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je označevanje glavne(ih) 
sestavin(e) živil s krajem porekla zaželeno, 
če glavna sestavina ne prihaja s področja 
„zaščitenih geografskih označb“ ali 
„zaščitenih označb porekla“; glavno 
sestavino je treba razumeti kot sestavino, 
ki predstavlja več kot 50 % živila; poleg 
tega poudarja, da je treba takšne sisteme 
označevanja uporabljati prostovoljno;

2. meni, da bi moralo bilo obvezno, da se 
na živilih označi kraj porekla, saj bo tako 
potrošnik razpolagal s potrebnimi 
informacijami za informirano izbiro; 

Or. it

Predlog spremembe 3
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je označevanje glavne(ih) 
sestavin(e) živil s krajem porekla zaželeno, 
če glavna sestavina ne prihaja s področja 
„zaščitenih geografskih označb“ ali 
„zaščitenih označb porekla“; glavno 
sestavino je treba razumeti kot sestavino, 
ki predstavlja več kot 50 % živila; poleg 
tega poudarja, da je treba takšne sisteme 
označevanja uporabljati prostovoljno;

2. poudarja, da je treba z oznako države 
porekla živila opremiti živila z eno samo 
sestavino; za živila z več sestavinami se 
oznaka navede za glavno sestavino in za 
značilno(e) sestavino(e); pri mesu in 
živilih, ki vsebujejo mesne izdelke, mora 
oznaka države porekla upoštevati kraj 
rojstva, vzreje in zakola;

Or. en

Predlog spremembe 4
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po spodbujanju 
ekoloških proizvodov in kmetijstva kot vira 
visoko kakovostne hrane ter katalizatorja 
za zaščito okolja in dobrega počutja živali; 
poziva k poenostavitvi sistema 
certificiranja za nadaljnji razvoj trga 
ekoloških proizvodov ter k takojšnji uvedbi 
obveznega logotipa EU kot sredstva za 
nadaljnje povečanje osveščenosti 
potrošnikov in njihovega prepoznavanja 
ekoloških proizvodov;

4. poudarja potrebo po podpori in 
spodbujanju ekoloških proizvodov in 
kmetijstva kot vira visoko kakovostne 
hrane ter katalizatorja za zaščito okolja in 
dobrega počutja živali; poziva k razvoju 
trga ekoloških proizvodov in k takojšnji 
uvedbi obveznega logotipa EU kot sredstva 
za nadaljnje povečanje osveščenosti 
potrošnikov in njihovega prepoznavanja 
ekoloških proizvodov, čeprav se sočasno 
zavzema za ohranjanje nacionalnih oznak 
in oznak združenj kmetovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 5
Renate Sommer

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo po spodbujanju 
ekoloških proizvodov in kmetijstva kot vira 
visoko kakovostne hrane ter katalizatorja 
za zaščito okolja in dobrega počutja živali; 
poziva k poenostavitvi sistema 
certificiranja za nadaljnji razvoj trga 
ekoloških proizvodov ter k takojšnji uvedbi 
obveznega logotipa EU kot sredstva za 
nadaljnje povečanje osveščenosti 
potrošnikov in njihovega prepoznavanja 
ekoloških proizvodov;

4. poudarja potrebo po spodbujanju 
ekoloških proizvodov in kmetijstva kot vira 
visoko kakovostne hrane ter katalizatorja 
za zaščito okolja in dobrega počutja živali; 
poziva k nadaljnjemu razvoju trga 
ekoloških proizvodov ter k takojšnji uvedbi 
obveznega logotipa EU kot sredstva za 
nadaljnje povečanje osveščenosti 
potrošnikov in njihovega prepoznavanja 
ekoloških proizvodov;

Or. de

Predlog spremembe 6
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da imajo potrošniki vedno 
večje zahteve glede kakovosti hrane in 
živil, ne zgolj v smislu varnosti, temveč 
tudi v smislu etičnih vprašanj, kot so 
okoljska trajnostnost, zaščita dobrega 
počutja živali in tehnologije gensko 
spremenjenih organizmov (GSO); poziva 
Komisijo, naj zagotovi merila za pobude za 
kakovost, kot so prostovoljni sistemi 
označevanja izdelkov brez GSO, ki bodo 
potrošnikom zagotovili jasno izbiro.

5. priznava, da imajo potrošniki vedno 
večje zahteve glede kakovosti hrane in 
živil, ne zgolj v smislu varnosti, temveč 
tudi v smislu etičnih vprašanj, kot so 
okoljska trajnostnost, zaščita dobrega 
počutja živali in tehnologije gensko 
spremenjenih organizmov (GSO); poziva 
Komisijo, naj podpre zahtevo po obveznem 
označevanju živil iz živali, ki so bile 
hranjene z gensko spremenjeno krmo, in 
zagotovi merila za pobude za kakovost, kot 
so prostovoljni sistemi označevanja 
izdelkov brez GSO, ki bodo potrošnikom 
zagotovili jasno izbiro.

Or. en
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Predlog spremembe 7
Renate Sommer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da imajo potrošniki vedno 
večje zahteve glede kakovosti hrane in 
živil, ne zgolj v smislu varnosti, temveč 
tudi v smislu etičnih vprašanj, kot so 
okoljska trajnostnost, zaščita dobrega 
počutja živali in tehnologije gensko 
spremenjenih organizmov (GSO); poziva 
Komisijo, naj zagotovi merila za pobude 
za kakovost, kot so prostovoljni sistemi 
označevanja izdelkov brez GSO, ki bodo 
potrošnikom zagotovili jasno izbiro.

5. priznava, da imajo potrošniki vedno 
večje zahteve glede kakovosti hrane in 
živil, ne zgolj v smislu varnosti, temveč 
tudi v smislu etičnih vprašanj, kot so 
okoljska trajnostnost, zaščita dobrega 
počutja živali in tehnologije gensko 
spremenjenih organizmov (GSO).

Or. de

Predlog spremembe 8
Satu Hassi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudraja, da so pobude, kakršna je 
gibanje za počasno prehranjevanje, 
pomembne za zavesten in zdrav način 
prehranjevanja.

Or. en

Predlog spremembe 9
Alojz Peterle

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k podpori razvoja in promociji 
blagovnih znamk hrane s kontrolirano 
pridelavo;

Or. sl

Predlog spremembe 10
Alojz Peterle

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva k ukrepom, ki bodo 
preprečevali nepregledno vključevanje 
prehranskih sestavin v prehrambene 
produkte Evropske unije, kadar v teh ni 
jasnih informacij o pogojih oziroma 
kontroli pridelave;

Or. sl
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