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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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;

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;

3. wzywa do dalszego upraszczania norm marketingowych poprzez uściślanie głównych 
kryteriów mających zastosowanie; wzywa do opracowania unijnych wytycznych w 
sprawie stosowania ogólnych zastrzeżonych pojęć, takich jak „niskoemisyjny” i 
„naturalny” celem uniknięcia praktyk wprowadzających w błąd;

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;

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.
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