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9.5.2016 B8-0545/3 

Poprawka  3 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że według badania 

Eurobarometru z 2013 r. 84 % obywateli 

UE uważa, że wskazywanie pochodzenia 

mleka jest konieczne, niezależnie od tego, 

czy jest ono sprzedawane jako takie, czy 

też jest składnikiem przetworów 

mlecznych; stwierdza, że jest to jeden z 

kilku czynników mogących mieć wpływ na 

zachowania konsumentów; wyraża zatem 

przekonanie, że obowiązek wskazywania 

pochodzenia mleka na etykiecie ma 

zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 

przejrzystości i identyfikowalności, a tym 

samym uspokojenia konsumentów 

europejskich, którzy domagają się 

wskazywania pochodzenia; 

2. podkreśla, że według badania 

Eurobarometru z 2013 r. 84 % obywateli 

UE uważa, że wskazywanie pochodzenia 

mleka jest konieczne, niezależnie od tego, 

czy jest ono sprzedawane jako takie, czy 

też jest składnikiem przetworów 

mlecznych; zwraca jednak uwagę, że 

według badań konsumenckich cena, smak 
i data minimalnej trwałości są 

ważniejszymi czynnikami przy kupnie 

mleka niż jego pochodzenie; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/4 

Poprawka  4 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. zwraca uwagę, że zgodnie z badaniem 

dołączonym do sprawozdania Komisji w 

sprawie mleka i innych rodzajów mięsa 

koszty obowiązkowego wskazania miejsca 

pochodzenia mleka oraz mleka 

wykorzystywanego jako składnik 

przetworów mlecznych rosną wraz ze 

wzrostem złożoności procesu produkcji; 

zwraca uwagę, że w tym samym badaniu 

zasugerowano, iż przedsiębiorcy w 

niektórych państwach członkowskich 

wyolbrzymili wpływ obowiązkowego 

wskazania miejsca pochodzenia na 

konkurencyjność, gdyż w badaniu nie 

udało się znaleźć jasnego uzasadnienia 

podanych przez tych przedsiębiorców 

szacunków dotyczących wysokich kosztów, 

lecz stwierdzono, że już to samo w sobie 

może świadczyć o zdecydowanym 

sprzeciwie wobec wskazywania miejsca 

pochodzenia;  

4. zwraca uwagę, że zgodnie z badaniem 

dołączonym do sprawozdania Komisji w 

sprawie mleka i innych rodzajów mięsa 

koszty obowiązkowego wskazania miejsca 

pochodzenia mleka oraz mleka 

wykorzystywanego jako składnik 

przetworów mlecznych rosną wraz ze 

wzrostem złożoności procesu produkcji; 

podkreśla, że według badania 

Eurobarometru z 2013 r. zaledwie około 

połowy konsumentów wskazało, że są 

gotowi zapłacić o 1 do 2 % więcej za 

otrzymanie informacji o pochodzeniu;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/5 

Poprawka  5 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. zauważa, że według badania 

dołączonego do sprawozdania Komisji 

dotyczącego mleka i innych rodzajów 

mięsa obowiązkowe oznaczanie 

pochodzenia prowadziłoby do ponownego 

podziału jednolitego rynku na rynki 

krajowe, co miałoby negatywny wpływ na 

działalność zakładów mleczarskich w 

regionach przygranicznych; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/6 

Poprawka  6 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. zwraca uwagę, że w obu 

sprawozdaniach Komisji uznano, iż 

dobrowolne oznaczanie pochodzenia jest 

najbardziej opłacalnym i skutecznym 

rozwiązaniem, ponieważ pozwala 

utrzymać koszty operacyjne, obciążenia 

administracyjne i wpływ na rynek 

wewnętrzny na niskim poziomie, tym 

samym zapobiegając niepotrzebnemu 

wzrostowi cen żywności;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/7 

Poprawka  7 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. podkreśla, że w sprawozdaniu Komisji 

z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącym 

obowiązkowego podawania kraju lub 

miejsca pochodzenia mięsa 

wykorzystywanego jako składnik 

przyznano, że ponad 90 % konsumentów 

będących respondentami badania uważa, 

iż ważne jest, by miejsce pochodzenia 

mięsa było oznaczane na przetworzonych 

środkach spożywczych; 

14. podkreśla, że w sprawozdaniu Komisji 

z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącym 

obowiązkowego podawania kraju lub 

miejsca pochodzenia mięsa 

wykorzystywanego jako składnik 

przyznano, że ponad 90 % konsumentów 

uczestniczących w badaniu uważa, iż na 

przetworzonych środkach spożywczych 

należy podawać miejsce pochodzenia 

mięsa; zauważa jednak, że w 

sprawozdaniu Komisji zwrócono również 

uwagę na fakt, że konsumenci nie chcą 

płacić wyższej ceny za oznaczanie 

pochodzenia i że wzrost cen tych 

produktów spożywczych byłby 

dodatkowym obciążeniem dla osób 

ubogich;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/8 

Poprawka  8 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. podkreśla, że obowiązkowe 

oznaczanie kraju pochodzenia jest 

sprzeczne z fundamentalnymi zasadami 

rynku wewnętrznego, i wyraża wątpliwość, 

czy kraj pochodzenia można uznać za 

właściwe oznaczenie geograficzne w 

odniesieniu do wymogów dotyczących 

obowiązkowego oznaczania;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/9 

Poprawka  9 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7b. uważa, że Komisja powinna 

uwzględnić i przeanalizować gospodarczy 

wpływ obowiązkowego oznaczania 

pochodzenia na MŚP w zainteresowanych 

sektorach rolnych i spożywczych; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/10 

Poprawka  10 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  15a. podkreśla, że z jednej strony 

oczekiwania dotyczące szczegółowych 

informacji o pochodzeniu, jakie chcieliby 

otrzymać konsumenci, są bardzo 

zróżnicowane, a z drugiej strony 

większość konsumentów nie chce ponosić 

dodatkowych kosztów wynikających z 

nowych obowiązków dotyczących 

oznaczania, co może doprowadzić do 

radykalnych zmian w łańcuchu dostaw 

żywności;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/11 

Poprawka  11 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ha. mając na uwadze, że według 

sprawozdania Komisji dotyczącego 

obowiązkowego podawania kraju lub 

miejsca pochodzenia (COM(2013)0755) 

mamy do czynienia z paradoksem 

polegającym na sprzeczności między 

zainteresowaniem konsumenta 

oznaczeniem pochodzenia produktu a 

gotowością do płacenia za takie 

informacje; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/12 

Poprawka  12 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ka. mając na uwadze, że dobrowolne 

oznaczanie pochodzenia jest już 

powszechne i uwzględnia wymogi 

konsumentów i rynku oraz kryteria 

wykonalności;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/13 

Poprawka  13 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, że duże zakłady 

mleczarskie skupują surowe mleko i inne 

składniki mleczne z wielu źródeł i 

powszechne jest równoczesne 

przetwarzanie w tym samym zakładzie 

mleka o różnym pochodzeniu;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/14 

Poprawka  14 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że ogólnie gotowość 

konsumentów do płacenia za informację o 

pochodzeniu okazała się bardzo niewielka, 

chociaż badania konsumentów1 dotyczące 

ich gotowości do płacenia wskazują, iż 

konsumenci w znacznej większości są 

gotowi płacić dodatkowo za informację o 

pochodzeniu; 

 

 

_____________ 

1. 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legis

lation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, s. 50. 

I. mając na uwadze, że różne badania 

przeprowadzone przez Komisję pokazują, 

że konsumenci przywiązują większą wagę 

do ceny niż do informacji o pochodzeniu i 

że w związku z tym nie chcą oni ponosić 

dodatkowych kosztów; mając na uwadze, 

że wzrost ceny o 5 do 9 % powoduje 

spadek gotowości konsumentów do 

płacenia za tę informację o 60 do 80 %;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/15 

Poprawka  15 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że Parlament w 

rezolucji z dnia 11 lutego 2015 r. nalegał, 

by Komisja przedstawiła w następstwie 

sprawozdania z dnia 17 grudnia 2013 r. 

wnioski ustawodawcze, których celem 

będzie wprowadzenie obowiązku 

wskazywania pochodzenia mięsa 

zawartego w przetworzonej żywności w 

celu zagwarantowania większej 

przejrzystości w łańcuchu żywnościowym 

oraz lepszego informowania europejskich 

konsumentów, przy czym należy 

uwzględnić ocenę skutków oraz unikać 

nadmiernych kosztów i obciążeń 

administracyjnych; mając na uwadze, że 

Komisja jeszcze nie przedstawiła 

wniosków ustawodawczych w następstwie 

sprawozdania; 

J. mając na uwadze, że Parlament w 

rezolucji z dnia 11 lutego 2015 r. nalegał, 

by Komisja przedstawiła w następstwie 

sprawozdania z dnia 17 grudnia 2013 r. 

wnioski ustawodawcze, których celem 

będzie wprowadzenie obowiązku 

wskazywania pochodzenia mięsa 

zawartego w przetworzonej żywności w 

celu zagwarantowania większej 

przejrzystości w łańcuchu żywnościowym 

oraz lepszego informowania europejskich 

konsumentów, przy uwzględnieniu oceny 

skutków oraz potrzeby unikania 

nadmiernych kosztów i obciążeń 

administracyjnych; mając na uwadze, że w 

oficjalnej odpowiedzi na tę rezolucję 

Komisja odrzuciła pomysł przedstawienia 

wniosków ustawodawczych, ponieważ 

obowiązkowe oznaczanie pochodzenia 

mięsa używanego jako składnik nie 

wydaje się być właściwym rozwiązaniem;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/16 

Poprawka  16 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Obowiązkowe wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. wyraża przekonanie, że obowiązkowe 

wskazanie miejsca pochodzenia środków 

spożywczych ma na celu przywrócenie 

zaufania konsumentów do produktów 

spożywczych; wzywa Komisję do 

przedstawienia odnośnego wniosku przy 

uwzględnieniu przejrzystości informacji i 

ich czytelności dla konsumentów, 

rentowności przedsiębiorstw europejskich 

oraz siły nabywczej konsumentów; 

27. wyraża przekonanie, że wskazywanie 

miejsca pochodzenia środków 

spożywczych ma na celu przywrócenie 

zaufania konsumentów do produktów 

spożywczych; wzywa Komisję do 

przedstawienia wniosku uwzględniającego 

rentowność przedsiębiorstw europejskich 

oraz siłę nabywczą konsumentów; 

Or. en 

 

 


