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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że dla konsumentów ważna jest wiedza, skąd pochodzi kupowana przez nich 
żywność; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje przyszłe akty wykonawcze 
Komisji dotyczące stosowania systemu dobrowolnego podawania informacji o 
pochodzeniu wszystkich składników żywności; wzywa podmioty z sektora spożywczego 
do podjęcia inicjatywy w tym zakresie przez zapewnienie skutecznych systemów 
identyfikacji produktów i przejrzystości dzięki dokładności informacji podawanych na 
produktach;

2. z zadowoleniem przyjmuje zaplanowany akt wykonawczy Komisji dotyczący oznaczania 
pochodzenia wszystkich produktów mięsnych oraz ocenę skutków oznaczania 
pochodzenia mięsa stosowanego jako składnik żywności; jest jednak zaniepokojony, że 
dalsze regulacje w tym obszarze mogą prowadzić do wzrostu kosztów dla MŚP i 
konsumentów;

3. podkreśla potrzebę odzyskania zaufania konsumentów na jednolitym rynku żywności;
zauważa, że w przyszłości potrzebne będą samoregulacja, lepsze prawodawstwo i 
skuteczne działania kontrolne, a nie większa liczba przepisów;

4. uważa, że odniesienie do oszustw w przepisach ogólnych prawa żywnościowego1 jest 
nieodpowiednie i że nie obejmuje ono nadużyć, które nie stanowią zagrożenia dla 
bezpieczeństwa żywności lub zdrowia publicznego; wzywa Komisję do przedstawienia 
definicji oszustwa obejmującej korzyść finansową i zamiar popełnienia oszustwa;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przegląd Komisji dotyczący kontroli urzędowych 
przewiduje środki ekonomiczne zniechęcające do popełniania oszustw; podkreśla jednak, 
że kary stosowane obecnie w sektorze żywności nie są odpowiednie do zapobiegania 
oszustwom; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia 
surowszych i bardziej odstraszających sankcji;

6. jest zaniepokojony, że przypadki oszustw rzadko prowadzą do wszczęcia postępowań 
sądowych; podkreśla potrzebę lepszej współpracy między wszystkimi odpowiednimi 
organami publicznymi i podmiotami z sektora spożywczego; podkreśla również potrzebę 
zwiększenia umiejętności radzenia sobie z oszustwami oraz aktywnego podejmowania 
działań, a nie tylko reagowania na wydarzenia;

                                               
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.


