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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie prawa konsumentów do świadomego wyboru żywności1

1. Polityka ochrony konsumentów stanowi część unijnego celu strategicznego w zakresie 
poprawy jakości życia obywateli UE, a w tym kontekście, prawo konsumentów do 
świadomego wyboru produktów powinno być przestrzegane we wszystkich obszarach, w 
tym w łańcuchu dostaw żywności;

2. wyniki badania dotyczącego funkcjonowania systemów dobrowolnego etykietowania 
żywności dla konsumentów w Unii Europejskiej (EAHC/FWC/2012 86 04) wykazały, że 
ponad 70 % konsumentów kupuje produkty spożywcze na podstawie danych 
zamieszczonych na opakowaniu;

3. innowacje technologiczne w obszarze gromadzenia, wymiany i wykorzystywania danych 
w celu monitorowania przepływu surowców oraz innych składników pozwalają na 
wiarygodną identyfikowalność, a przy tym zagwarantowanie jakości i bezpieczeństwa 
żywności; taka identyfikowalność działa na korzyść zarówno producentów i organów 
nadzorujących, jak i konsumentów, którzy mogą otrzymywać pełne informacje dotyczące 
pochodzenia i składników; dzięki temu konsumenci dysponują informacjami na temat 
pochodzenia mleka i produktów mleczarskich, a także całego cyklu mięsa i produktów 
mięsnych, w tym informacjami na temat daty, miejsca urodzenia i chowu, daty uboju oraz 
daty i miejsca pierwszego mrożenia;

4. wzywa się zatem Komisję do zbadania możliwości, jakie może oferować technologia, w 
celu dopilnowania, by konsumenci mieli największy i najłatwiejszy dostęp, w drodze 
etykietowania, do wszystkich informacji związanych z pochodzeniem i składnikami 
żywności;

5. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


