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Poprawka 1
Alojz Peterle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że systemy jakości żywności 
powinny oferować konsumentom 
gwarancję autentyczności składników 
lokalnych oraz technik produkcji; uważa w 
związku z tym, że systemy takie wymagają 
wdrażania z zastosowaniem zwiększonej 
kontroli oraz systemów 
identyfikowalności;

1. podkreśla, że systemy jakości żywności 
powinny oferować konsumentom 
informację oraz gwarantować
autentyczność składników lokalnych oraz 
technik produkcji; uważa w związku z tym, 
że systemy takie wymagają wdrażania z 
zastosowaniem zwiększonej kontroli oraz 
systemów identyfikowalności;

Or. sl

Poprawka 2
Elisabetta Gardini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, ze umieszczanie na 
etykietach miejsca pochodzenia głównego 
składnika (głównych składników) środków 
spożywczych jest pożądane w przypadku, 
gdy główny składnik nie pochodzi ze strefy 
„chronionego oznaczenia 
geograficznego” lub „chronionej nazwy 
pochodzenia”; za główny składnik 
powinno uważać się ten, który stanowi 
więcej niż 50% środka spożywczego; 
podkreśla ponadto, że tego rodzaju 
etykietowanie powinno być stosowane 
dobrowolnie;

2. wyraża przekonanie, że umieszczanie 
na produktach spożywczych informacji na 
temat miejsca pochodzenia powinno być 
obowiązkowe, aby zapewnić 
konsumentom informacji, potrzebnej do 
dokonania świadomego wyboru;

Or. it
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Poprawka 3
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, ze umieszczanie na 
etykietach miejsca pochodzenia głównego 
składnika (głównych składników) środków 
spożywczych jest pożądane w przypadku, 
gdy główny składnik nie pochodzi ze strefy 
„chronionego oznaczenia 
geograficznego” lub „chronionej nazwy 
pochodzenia”; za główny składnik 
powinno uważać się ten, który stanowi 
więcej niż 50% środka spożywczego; 
podkreśla ponadto, że tego rodzaju 
etykietowanie powinno być stosowane 
dobrowolnie;

2. Podkreśla, iż miejsca pochodzenia 
żywności powinno być wskazane w 
przypadku żywności wytwarzanej z 
jednego składnika, w przypadku żywności 
wieloskładnikowej wskazanie to powinno 
dotyczyć składnika głównego oraz 
składnika charakterystycznego; jeżeli 
chodzi o mięso oraz żywność zawierającą 
mięso, wskazanie kraju pochodzenia 
winno uwzględniać miejsce narodzin, 
hodowli i uboju;

Or. en

Poprawka 4
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność promowania 
produktów ekologicznych i rolnictwa 
ekologicznego jako źródła żywności 
wysokiej jakości i katalizatora ochrony 
środowiska i dobrostanu zwierząt; wzywa 
do uproszczenia systemów certyfikacji w 
celu dalszego rozwoju rynku produktów 
ekologicznych, a także do bezzwłocznego 
wprowadzenia obowiązkowego unijnego 
znaku jako środka służącego dalszemu 
poszerzaniu wiedzy konsumentów i 
rozpoznawaniu produktów ekologicznych;

4. podkreśla konieczność promowania i 
wspierania produktów ekologicznych i 
rolnictwa ekologicznego jako źródła 
żywności wysokiej jakości i katalizatora 
ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt; 
rozwoju rynku produktów ekologicznych, a
także bezzwłocznego wprowadzenia 
obowiązkowego unijnego znaku jako 
środka służącego dalszemu poszerzaniu 
wiedzy konsumentów i rozpoznawaniu 
produktów ekologicznych, jednocześnie 
dopuszczając znaki krajowe oraz znaki 
stowarzyszeń rolniczych;



AM\764080PL.doc 5/7 PE418.336v01-00

PL

Or. en

Poprawka 5
Renate Sommer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność promowania 
produktów ekologicznych i rolnictwa
ekologicznego jako źródła żywności 
wysokiej jakości i katalizatora ochrony 
środowiska i dobrostanu zwierząt; wzywa 
do uproszczenia systemów certyfikacji w 
celu dalszego rozwoju rynku produktów 
ekologicznych, a także do bezzwłocznego 
wprowadzenia obowiązkowego unijnego 
znaku jako środka służącego dalszemu 
poszerzaniu wiedzy konsumentów i 
rozpoznawaniu produktów ekologicznych;

4. podkreśla konieczność promowania 
produktów ekologicznych i rolnictwa 
ekologicznego jako źródła żywności 
wysokiej jakości i katalizatora ochrony 
środowiska i dobrostanu zwierząt; wzywa 
do dalszego rozwoju rynku produktów 
ekologicznych, a także do bezzwłocznego 
wprowadzenia obowiązkowego unijnego 
znaku jako środka służącego dalszemu 
poszerzaniu wiedzy konsumentów i 
rozpoznawaniu produktów ekologicznych;

Or. de

Poprawka 6
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyznaje, że konsumenci mają coraz 
większe wymagania w stosunku do jakości 
żywności i środków żywnościowych, nie 
tylko w kategoriach bezpieczeństwa, ale 
także kwestii etycznych, takich jak 
równowaga środowiskowa, ochrona 
dobrostanu zwierząt czy technologie 
związane z organizmami genetycznie 
modyfikowanymi (OGM); wzywa Komisję 
do opracowania kryteriów dla inicjatyw w 
dziedzinie jakości, takich jak dobrowolne 
systemy oznaczania produktów wolnych 

5. przyznaje, że konsumenci mają coraz 
większe wymagania w stosunku do jakości 
żywności i środków żywnościowych, nie 
tylko w kategoriach bezpieczeństwa, ale 
także kwestii etycznych, takich jak 
równowaga środowiskowa, ochrona 
dobrostanu zwierząt czy technologie 
związane z organizmami genetycznie 
modyfikowanymi (OGM); wzywa Komisję 
do udzielenia poparcia obowiązkowym 
wymaganiom w zakresie znakowania 
żywności produkowanej ze zwierząt 
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od OGM, które zapewnią konsumentom 
jasny wybór.

karmionych paszą genetycznie 
modyfikowaną oraz do opracowania 
kryteriów dla inicjatyw w dziedzinie 
jakości, takich jak dobrowolne systemy 
oznaczania produktów wolnych od OGM, 
które zapewnią konsumentom jasny wybór;

Or. en

Poprawka 7
Renate Sommer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyznaje, że konsumenci mają coraz 
większe wymagania w stosunku do jakości 
żywności i środków żywnościowych, nie 
tylko w kategoriach bezpieczeństwa, ale 
także kwestii etycznych, takich jak 
równowaga środowiskowa, ochrona 
dobrostanu zwierząt czy technologie 
związane z organizmami genetycznie 
modyfikowanymi (OGM); wzywa Komisję 
do opracowania kryteriów dla inicjatyw w 
dziedzinie jakości, takich jak dobrowolne 
systemy oznaczania produktów wolnych 
od OGM, które zapewnią konsumentom 
jasny wybór.

5. przyznaje, że konsumenci mają coraz 
większe wymagania w stosunku do jakości 
żywności i środków żywnościowych, nie 
tylko w kategoriach bezpieczeństwa, ale 
także kwestii etycznych, takich jak 
równowaga środowiskowa, ochrona 
dobrostanu zwierząt czy technologie 
związane z organizmami genetycznie 
modyfikowanymi (OGM).

Or. de

Poprawka 8
Satu Hassi

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie inicjatyw takich 
jak ruch slow ford dla świadomego i 
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zdrowego żywienia.

Or. en

Poprawka 9
Alojz Peterle

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do wspierania rozwoju oraz 
promocji marek żywności produkowanej 
w sposób kontrolowany 

Or. sl

Poprawka 10
Alojz Peterle

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do podejmowania działań 
zapobiegających nieprzejrzystemu 
dodawaniu składników do produktów 
żywnościowych UE, jeżeli dokładne 
informacje dotyczące warunków ich 
produkcji oraz kontroli produkcji nie są 
dostępne.

Or. sl
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