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9.5.2016 B8-0545/17 

Poprawka  17 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Fa. mając na uwadze, że oznaczanie 

pochodzenia może dać konsumentom 

prawdziwą wartość dodaną, jeśli chodzi o 

pochodzenie danego produktu 

wprowadzanego na rynek, i pomóc im 

podejmować bardziej świadome decyzje na 

podstawie informacji o cechach produktu, 

jego jakości, odległości, na jaką został 

przewieziony, na podstawie wykazu 

pozostałości pestycydów zawartych w 

produkcie oraz informacji o 

wykorzystaniu organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie lub 

środków przeciwdrobnoustrojowych przy 

produkcji wyrobu pochodzenia 

zwierzęcego, a także o pochodzeniu 

danego wyrobu zwierzęcego od potomstwa 

klonów; uważa, że w związku z tym należy 

ponownie ocenić pojęcie oznaczania kraju 

pochodzenia, zwłaszcza na 

zharmonizowanym rynku UE, ponieważ 

bardziej przydatne dla konsumenta może 

być dokładniejsze oznaczanie regionów 

lub mniejszych obszarów geograficznych; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/18 

Poprawka  18 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 F b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Fb. mając na uwadze, że konsumenci 

coraz bardziej domagają się przejrzystości 

i potrzebują zaufania, tymczasem brak 

zharmonizowanych zasad oznaczania 

powoduje wśród konsumentów niski 

poziom wiedzy o problematyce dobrostanu 

zwierząt w czasie chowu, transportu i 

uboju; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/19 

Poprawka  19 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 F c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Fc. mając na uwadze, że do 

podejmowania w pełni świadomych 

decyzji o zakupach potrzebne są również 

wyczerpujące informacje o rozwiązaniach 

produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz ich 

wpływie na dobrobyt rolników, klimat i 

różnorodność biologiczną; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/20 

Poprawka  20 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. przypomina, że Parlament popiera 

obowiązek wskazywania kraju lub miejsca 

pochodzenia mięsa zawartego w 

przetworzonej żywności; dodaje, że 

wskazanie takie powinno być 

obowiązkowe także w odniesieniu do 

mięsa innego niż mięso wołowe, 

wieprzowe, baranie, kozie i drobiowe, 

mleka i mleka wykorzystywanego jako 

składnik przetworów mlecznych, a także 

nieprzetworzonych środków spożywczych, 

produktów jednoskładnikowych oraz 

składników, które stanowią więcej niż 50% 

środka spożywczego; 

24. przypomina, że Parlament popiera 

obowiązek wskazywania kraju lub miejsca 

pochodzenia mięsa zawartego w 

przetworzonej żywności; dodaje, że 

wskazanie takie powinno być 

obowiązkowe także w odniesieniu do 

mięsa innego niż mięso wołowe, 

wieprzowe, baranie, kozie i drobiowe, 

mleka i mleka wykorzystywanego jako 

składnik przetworów mlecznych, a także 

nieprzetworzonych środków spożywczych, 

produktów jednoskładnikowych oraz 

składników, które stanowią więcej niż 10% 

masy środka spożywczego; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/21 

Poprawka  21 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosków ustawodawczych 

wprowadzających obowiązek wskazywania 

pochodzenia mięsa zawartego w 

przetworzonych środkach spożywczych w 

celu zapewnienia większej przejrzystości w 

całym łańcuchu żywnościowym oraz 

lepszego informowania konsumentów w 

kontekście skandalu związanego z mięsem 

końskim i innych przypadków fałszowania 

żywności; zwraca ponadto uwagę, że 

wymogi obowiązujące w zakresie 

etykietowania powinny uwzględniać 

zasadę proporcjonalności oraz obciążenia 

administracyjne spoczywające na 

podmiotach prowadzących 

przedsiębiorstwa spożywcze i organach 

egzekwowania prawa; 

26. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosków ustawodawczych 

wprowadzających obowiązek wskazywania 

pochodzenia mięsa zawartego w 

przetworzonych środkach spożywczych w 

celu zapewnienia większej przejrzystości w 

całym łańcuchu żywnościowym oraz 

lepszego informowania konsumentów w 

kontekście skandalu związanego z mięsem 

końskim i innych przypadków fałszowania 

żywności; zwraca ponadto uwagę, że 

obowiązujące wymogi dotyczące 

etykietowania powinny uwzględniać 

zasadę proporcjonalności; 

Or. en 

 

 


