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Poprawka 1
Oreste Rossi

Projekt opinii
Wskazówka 6

Projekt opinii Poprawka

6. sądzi, że wprowadzenie różnych 
poziomów ochrony europejskich oznaczeń 
jakości mogłoby doprowadzić do 
powstania niesprawiedliwych sytuacji, 
zwłaszcza jeżeli brałoby się pod uwagę 
przede wszystkim kryteria gospodarcze; 
uważa w związku z tym, że wszystkie
oznaczenia geograficzne powinny być 
uznawane w takim samym stopniu;

6. sądzi, że podwójny poziom ochrony
(krajowy i wspólnotowy) mógłby być 
jednym z instrumentów mających na celu 
zaradzenie rosnącemu popytowi na 
chronione nazwy pochodzenia i chronione
oznaczenia geograficzne dla produkcji na 
małą skalę lub dla produktów 
podlegających wyłącznie dystrybucji 
lokalnej; uważa również, że wprawdzie 
ochrona krajowa – oparta na tych samych 
kryteriach selekcji co ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 510/2006, ale 
wykonywana na poziomie krajowym przez 
poszczególne państwa członkowskie przy 
zastosowaniu procedur wewnętrznych –
nie zapewnia ochrony na poziomie 
europejskim, to jednak może pozwolić na 
wejście produktów na rynki lokalne oraz 
na dostęp do programów rozwoju 
obszarów wiejskich, nie rodząc kolizji z 
nazwami pochodzenia, które uznaje się na 
poziomie wspólnotowym;

Or. it

Poprawka 2
Bas Eickhout

Projekt opinii
Wskazówka 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do podjęcia 
negocjacji w sprawie utworzenia 
międzynarodowego rejestru oznaczeń 

skreślona
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geograficznych w ramach 
Międzynarodowej Organizacji Handlu i 
wspiera zamiar Komisji włączenia 
oznaczeń geograficznych do Umowy 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi oraz do zakresu działania 
europejskiego centrum monitorowania 
zjawiska podrabiania towarów i piractwa;

Or. en

Poprawka 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Projekt opinii
Wskazówka 7 a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że w ramach negocjacji 
WTO Komisja musi starać się o 
zagwarantowanie porozumienia w sprawie 
„kwestii niehandlowych”, które zapewni, 
że importowane produkty rolne będą 
spełniały te same wymogi w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywności, dobrostanu 
zwierząt i ochrony środowiska co wymogi 
nakładane na produkty rolne wytwarzane 
w UE;

Or. en

Poprawka 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Projekt opinii
Wskazówka 8

Projekt opinii Poprawka

8. opowiada się za dobrowolnym 
wskazywaniem pochodzenia surowców na 
przetworach spożywczych i sprzeciwia się 
obowiązkowemu podawaniu miejsca 

8. opowiada się za dobrowolnym 
wskazywaniem pochodzenia surowców na 
przetworach spożywczych i sprzeciwia się 
obowiązkowemu podawaniu miejsca 
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pochodzenia wyrobów rolnych, ponieważ 
spowodowałoby to wysokie koszty dla 
przemysłu europejskiego, niewspółmierne 
do wartości dodanej, jaką mógłby 
przynieść taki środek; jest świadoma faktu, 
że przemysł europejski już musi sprostać 
surowym wymaganiom w zakresie 
etykietowania, aby udostępnić 
konsumentom rzetelne informacje;

pochodzenia wyrobów rolnych w 
produktach przetworzonych i 
nieprzetworzonych, ponieważ 
spowodowałoby to wysokie koszty dla 
przemysłu europejskiego, niewspółmierne 
do wartości dodanej, jaką mógłby 
przynieść taki środek; jest świadoma faktu, 
że przemysł europejski już musi sprostać 
surowym wymaganiom w zakresie 
etykietowania, aby udostępnić 
konsumentom rzetelne informacje;

Or. en

Poprawka 5
Bas Eickhout

Projekt opinii
Wskazówka 8

Projekt opinii Poprawka

8. opowiada się za dobrowolnym 
wskazywaniem pochodzenia surowców na 
przetworach spożywczych i sprzeciwia się 
obowiązkowemu podawaniu miejsca 
pochodzenia wyrobów rolnych, ponieważ 
spowodowałoby to wysokie koszty dla 
przemysłu europejskiego, niewspółmierne 
do wartości dodanej, jaką mógłby 
przynieść taki środek; jest świadoma 
faktu, że przemysł europejski już musi 
sprostać surowym wymaganiom w 
zakresie etykietowania, aby udostępnić 
konsumentom rzetelne informacje;

8. podkreśla, że należy zapewnić 
wskazywanie kraju pochodzenia żywności 
w przypadku środków spożywczych 
zawierających jeden składnik oraz w 
przypadku istotnego składnika i 
charakterystycznych składników 
wieloskładnikowych produktów 
spożywczych, podkreśla, że jeżeli chodzi o 
mięso oraz żywność zawierającą mięso, 
wskazanie kraju pochodzenia winno 
uwzględniać miejsce narodzin, hodowli i 
uboju;

Or. en

Poprawka 6
Oreste Rossi

Projekt opinii
Wskazówka 8
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Projekt opinii Poprawka

8. opowiada się za dobrowolnym 
wskazywaniem pochodzenia surowców na 
przetworach spożywczych i sprzeciwia się 
obowiązkowemu podawaniu miejsca 
pochodzenia wyrobów rolnych, ponieważ
spowodowałoby to wysokie koszty dla 
przemysłu europejskiego, niewspółmierne 
do wartości dodanej, jaką mógłby 
przynieść taki środek; jest świadoma 
faktu, że przemysł europejski już musi 
sprostać surowym wymaganiom w 
zakresie etykietowania, aby udostępnić 
konsumentom rzetelne informacje;

8. podkreśla, że potrzebne jest 
obowiązkowe wskazywanie pochodzenia
składnika pierwotnego na przetworach 
spożywczych oraz miejsca pochodzenia 
wyrobów rolnych, ponieważ wielu 
konsumentów przywiązuje dużą wagę do 
takich informacji;

Or. it

Poprawka 7
Esther de Lange

Projekt opinii
Wskazówka 8

Projekt opinii Poprawka

8. opowiada się za dobrowolnym 
wskazywaniem pochodzenia surowców na 
przetworach spożywczych i sprzeciwia się 
obowiązkowemu podawaniu miejsca 
pochodzenia wyrobów rolnych, ponieważ 
spowodowałoby to wysokie koszty dla 
przemysłu europejskiego, niewspółmierne 
do wartości dodanej, jaką mógłby 
przynieść taki środek; jest świadoma faktu, 
że przemysł europejski już musi sprostać 
surowym wymaganiom w zakresie 
etykietowania, aby udostępnić 
konsumentom rzetelne informacje;

8. opowiada się za dobrowolnym 
wskazywaniem pochodzenia surowców na 
przetworach spożywczych i sprzeciwia się 
obowiązkowemu podawaniu miejsca 
pochodzenia wyrobów rolnych, ponieważ 
spowodowałoby to wysokie koszty dla 
przemysłu europejskiego, niewspółmierne 
do wartości dodanej, jaką mógłby 
przynieść taki środek; jest świadoma faktu, 
że przemysł europejski już musi sprostać 
surowym wymaganiom w zakresie 
etykietowania, aby udostępnić 
konsumentom rzetelne informacje; uważa, 
że dobrowolne wskazywanie pochodzenia 
surowców nie powinno zakłócać rynku 
wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Projekt opinii
Wskazówka 8 a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że polityka w odniesieniu do 
jakości produktów rolnych, np. 
etykietowanie, powinna być spójna z 
innymi właściwymi przepisami prawa UE;
jest zdania, że polityka jakości produktów 
rolnych powinna być realizowana w 
sposób uwzględniający koszty nowej 
polityki oraz specyfikę poszczególnych 
sektorów, np. sektora przetworzonych 
produktów rolnych;

Or. en

Poprawka 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Projekt opinii
Wskazówka 10 a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa, że produkty rolne z UE jako 
takie spełniają normy jakości, ponieważ 
wytwarza się je zgodnie z przepisami 
prawa UE dotyczącymi jakości produktów, 
trwałej produkcji oraz kryteriów z zakresu 
środowiska naturalnego i zdrowia 
(wzajemna zgodność); ponadto hodowla 
produktów rolnych zachowuje kulturowe 
krajobrazy Europy; z uwagi na takie 
wymogi powinna istnieć możliwość 
stosowania oznaczenia jakości 
„wyhodowano (wyprodukowano, 
wytworzono) w Europie”;

Or. de
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Poprawka 10
Esther de Lange

Projekt opinii
Wskazówka 11

Projekt opinii Poprawka

11. wyraża zadowolenie z faktu, że 
Komisji zamierza utworzyć nowe logo 
ekologiczne UE, które pozwoli znieść 
przeszkody w handlu tymi wyrobami na 
jednolitym rynku; opowiada się również za 
przyjęciem niezbędnych inicjatyw w celu 
wspierania handlu wyrobami 
ekologicznymi na szczeblu 
międzynarodowym;

11. wyraża zadowolenie z faktu, że 
Komisji zamierza utworzyć nowe logo 
ekologiczne UE, które pozwoli znieść 
przeszkody w handlu tymi wyrobami na 
jednolitym rynku; opowiada się również za 
przyjęciem niezbędnych inicjatyw w celu 
wspierania handlu wyrobami 
ekologicznymi na szczeblu 
międzynarodowym; uważa, że produkty z 
krajów trzecich powinny spełniać te same 
wymogi, żeby objąć je nowym 
ekologicznym logo UE, oraz że należy 
wzmocnić kontrole;

Or. en

Poprawka 11
Esther de Lange

Projekt opinii
Wskazówka 12

Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że należy wspierać inne 
przyjazne dla środowiska systemy
produkcji, takie jak „zintegrowana 
produkcja”; podkreśla, że utworzenie 
nowych przepisów europejskich 
dotyczących zintegrowanej produkcji 
nadałoby większą widoczność staraniom, 
jakich dokonują rolnicy i hodowcy w 
zakresie bezpieczeństwa żywności i 
środowiska naturalnego w stosunku do 
towarów przywożonych z państw trzecich;
opowiada się jednocześnie za 

12. uważa, że należy wspierać dobrowolne 
etykietowanie innych przyjaznych dla 
środowiska i zwierząt systemów produkcji,
takich jak „zintegrowana produkcja”,
„wypas na świeżym powietrzu” czy 
„rolnictwo górskie”;
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rozpoczęciem kampanii promocyjno-
marketingowej na rzecz europejskiej 
zintegrowanej produkcji;

Or. en

Poprawka 12
Bas Eickhout

Projekt opinii
Wskazówka 12

Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że należy wspierać inne 
przyjazne dla środowiska systemy
produkcji, takie jak „zintegrowana 
produkcja”; podkreśla, że utworzenie 
nowych przepisów europejskich 
dotyczących zintegrowanej produkcji 
nadałoby większą widoczność staraniom, 
jakich dokonują rolnicy i hodowcy w
zakresie bezpieczeństwa żywności i 
środowiska naturalnego w stosunku do 
towarów przywożonych z państw trzecich;
opowiada się jednocześnie za 
rozpoczęciem kampanii promocyjno-
marketingowej na rzecz europejskiej 
zintegrowanej produkcji;

12. uważa, że należy wspierać rolnictwo 
ekologiczne jako przyjazny dla środowiska
system produkcji; w związku z tym
opowiada się za rozpoczęciem kampanii 
promocyjno-marketingowej na rzecz
rolnictwa ekologicznego;

Or. en

Poprawka 13
Horst Schnellhardt

Projekt opinii
Wskazówka 12

Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że należy wspierać inne 
przyjazne dla środowiska systemy 
produkcji, takie jak „zintegrowana 
produkcja”; podkreśla, że utworzenie 

(poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)
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nowych przepisów europejskich 
dotyczących zintegrowanej produkcji 
nadałoby większą widoczność staraniom, 
jakich dokonują rolnicy i hodowcy w 
zakresie bezpieczeństwa żywności i 
środowiska naturalnego w stosunku do 
towarów przywożonych z państw trzecich; 
opowiada się jednocześnie za 
rozpoczęciem kampanii promocyjno-
marketingowej na rzecz europejskiej 
zintegrowanej produkcji;

Or. de

Poprawka 14
Esther de Lange

Projekt opinii
Wskazówka 12 a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

12a. uważa, że istotne jest posiadanie 
jednolitych definicji w odniesieniu do 
informacji dodatkowych, takich jak emisja 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 15
Esther de Lange

Projekt opinii
Wskazówka 12 b (nowa)

Projekt opinii Poprawka

12b. jest zdania, że powinno się rozważyć 
także alternatywne sposoby udzielania 
informacji, np. informacja podana za 
pośrednictwem internetu czy na 
rachunku; 

Or. en
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Poprawka 16
Bas Eickhout

Projekt opinii
Wskazówka 14

Projekt opinii Poprawka

14. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
Komisji nie wspomina się o konieczności 
wspierania środków promocji, tak 
niezbędnych do osiągnięcia rentowności 
wysiłków, jakich dokonują rolnicy 
europejscy w zakresie jakości, 
bezpieczeństwa żywności i środowiska 
naturalnego; uważa, że należy 
zreformować instrumenty promocji, jakimi 
dysponuje Unia Europejska, aby zwiększyć 
ich skuteczność; w związku z tym 
proponuje, aby objąć rynek Unii 
Europejskiej pomocą na rzecz promocji, 
wprowadzoną niedawno w sektorze 
winiarskim; 

14. ubolewa nad faktem, że w komunikacie 
Komisji nie wspomina się o konieczności 
wspierania środków promocji na rzecz 
trwałych metod produkcji; uważa, że 
należy zreformować instrumenty promocji, 
jakimi dysponuje Unia Europejska, aby 
zwiększyć ich skuteczność;

Or. de

Poprawka 17
Bas Eickhout

Projekt opinii
Wskazówka 15 a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

15a. zwraca się do Komisji, żeby 
przedstawiła wniosek dotyczący 
ekologicznych, społecznych i etycznych 
kryteriów w odniesieniu do etykietowania 
środków spożywczych;

Or. de
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