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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0725/2010, którą złożył Marco Noto (Włochy) w sprawie etykiet na 
puszkach rybnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważa, że etykiety na puszkach rybnych zawierają informację o tym, 
gdzie dana ryba została przetworzona, ale nie ma informacji o tym, gdzie została złowiona. 
Uważa on, że taka informacja jest konieczna, aby umożliwić konsumentom podejmowanie 
świadomego wyboru, jeśli np. nie chcą spożywać ryb pochodzących z wód, które są 
przeławiane lub które są znacznie zanieczyszczone. W związku z tym składający petycję 
zwraca się o umieszczanie takiej informacji na etykietach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

W rozporządzeniu Komisji nr 2065/2001 (ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000) obowiązek określenia obszaru, na którym produkt 
rybołówstwa został złowiony, dotyczy wyłącznie produktów wymienionych w dziale 3 
Nomenklatury Scalonej (NS).

Przetwory, tj. produkty wymienione w dziale 16 NS, w tym produkty w puszkach, są 
zwolnione z tego obowiązku. Zatem do większości produktów w puszkach odnoszą się 
jedynie ogólne wymogi etykietowania określone w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.
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Niemniej jednak szczególne wymogi etykietowania produktów w puszkach określono 
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2136/89 zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1181/2003 i 1345/2008 (opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek 
i produktów pokrewnych sardynce) oraz w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1536/92 (normy 
handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka i bonito).

W przypadku konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce rozporządzenie 
Komisji nr 1345/2008 przewiduje, że obszar geograficzny połowu gatunku należy stosować 
jako element definiujący w etykietowaniu tych produktów. 

Wnioski
W ramach reformy polityki rynku analizie poddane zostaną możliwe sposoby poprawy 
jakości przekazywanej konsumentom informacji dotyczącej obszaru geograficznego, na jakim 
złowiono produkty rybołówstwa. Wniosek Komisji dotyczący reformy przewidziany jest na 
pierwszą połowę 2011 r.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja przyjęła w lipcu 2011 r. projekt reformy polityki rynku produktów rybołówstwa i 
akwakultury (COM(2011) 416)1.

W art. 42 Komisja definiuje przepisy dotyczące obowiązkowych informacji dla 
konsumentów, które mają zastosowanie do konserw. Ten projekt nakładałby obowiązek 
umieszczania na konserwach oraz produktach przetworzonych sprzedawanych w UE 
informacji o handlowym oznaczeniu gatunku, obszarze, na którym produkt został złowiony 
lub kraju, w którym został wyhodowany oraz informacji o metodzie produkcji (w 
szczególności określonych słowami „złowione” lub „wyhodowane”). 

Projekt Komisji jest obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i w Radzie.  
Zakończenie pierwszego czytania projektu jest planowane na wrzesień 2012 r. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0416:EN:NOT


