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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) art. 78 otrzymuje brzmienie :
1. Oprócz, w stosownych przypadkach, 
mających zastosowanie norm handlowych 
stosuje się definicje, oznaczenia i opisy 
handlowe określone w załączniku VII do 
następujących sektorów lub produktów:
a) wołowiny i cielęciny;
aa) mięsa baraniego;
b) wina;
c) mleka i przetworów mlecznych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
d) mięsa drobiowego;
e) jaj;
f) tłuszczy do smarowania przeznaczone 
do spożycia przez ludzi; oraz
g) oliwy z oliwek i oliwek stołowych;
h) wieprzowiny;
i) mięsa koziego;
j) mięsa końskiego;
k) mięsa króliczego.
2. Definicje, oznaczenia lub opisy 
handlowe przewidziane w załączniku VII 
mogą być stosowane w Unii wyłącznie do 
celów wprowadzania do obrotu i promocji 
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produktu, który spełnia odpowiednie 
wymogi określone w tym załączniku. 
Załącznik VII może określać warunki, na 
jakich takie oznaczenia lub opisy 
handlowe są chronione, w czasie 
wprowadzania do obrotu lub promocji, 
przed bezprawnym wykorzystaniem 
handlowym, niewłaściwym stosowaniem, 
naśladowaniem lub przywołaniem.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 227 aktów 
delegowanych dotyczących zmian, 
odstępstw lub wyłączeń w odniesieniu do 
definicji i opisów handlowych 
przewidzianych w załączniku VI. Te akty 
delegowane są ściśle ograniczone do 
wykazanych potrzeb wynikających ze 
zmieniającego się popytu 
konsumpcyjnego, postępu technicznego 
lub potrzeby innowacji produktów.
4. W celu zapewnienia, aby podmioty i 
państwa członkowskie jasno i właściwie 
rozumiały definicje i opisy handlowe 
przewidziane w załączniku VII, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania zgodnie 
z art. 227 aktów delegowanych 
dotyczących zasad specyfikacji i 
stosowania tych definicji i opisów.
5. Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów i zmiany na rynku 
przetworów mlecznych, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania zgodnie z 
art. 227 aktów delegowanych 
określających przetwory mleczne, w 
odniesieniu do których podaje się gatunek 
zwierzęcia, od którego dane mleko 
pochodzi, jeżeli nie jest to mleko krowie, 
oraz określających niezbędne przepisy.
6. Nazwy, o których mowa w art. 17 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, 
obecnie stosowane w odniesieniu do 
mięsa, rozbioru mięsa, kawałków mięsa, 
surowych wyrobów mięsnych i produktów 
mięsnych, nie mogą być stosowane w 
odniesieniu do produktów innych niż 
mięso lub produkty zawierające mięso.



AM\1215930PL.docx PE658.378v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów i zmiany na rynku mięsa, w 
przypadku gdy dokładny charakter 
żywności jasno wynika z jej tradycyjnego 
stosowania zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 lub 
gdy nazwy są dla przeciętnego 
konsumenta oczywiste dla opisania 
charakterystycznej jakości żywności, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 227 w celu uzupełnienia 
załącznika VII o szczegółowe przepisy 
dotyczące odstępstw od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do wykazu 
definicji, oznaczeń lub opisów 
handlowych mięsa, rozbioru mięsa, 
kawałków mięsa, surowych wyrobów 
mięsnych i produktów mięsnych, o 
których mowa w akapicie pierwszym.
Przyjmując te akty delegowane, Komisja, 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 
1169/2011, dokonuje rozróżnienia między 
nazwami przewidzianymi w przepisach a 
nazwami zwyczajowymi lub opisowymi w 
zależności od tego, czy są to nazwy 
żywności odnoszące się do stosowania 
tych środków spożywczych.
W przypadku odstępstw dotyczących 
produktów z białka roślinnego opis 
handlowy musi zawierać wyraźne 
określenie „bez mięsa”. 
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