
PROJEKT OŚWIADCZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE ZASAD 
KONTROLI W DZIEDZINIE IDENTYFIKOWALNOŚCI PRODUKTÓW I INFORMACJI DLA 

KONSUMENTÓW 

Jako działanie w następstwie reformy rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji Europejskiej o przekazanie 
im wniosku mającego na celu zmianę rozporządzenia w sprawie kontroli (rozporządzenie (WE) nr 
1224/2009). Taka zmiana powinna uwzględniać potrzebę regulowania przekazywania informacji o rodzaju 
narzędzia, jeżeli chodzi o produkty pochodzące z naturalnego środowiska. 

Parlament Europejski i Rada zwracają się również do Komisji, aby w odpowiednim czasie przyjęła niezbędne 
zmiany do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011, jeżeli chodzi o informacje obowiąz
kowe dla konsumenta, aby uwzględnić przepisy niniejszego rozporządzenia, zmienionego rozporządzenia 
w sprawie kontroli oraz rozporządzenia (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom infor
macji na temat żywności. 

OŚWIADCZENIA KOMISJI 

Dot. artykułu 35 

ust. 1 lit. e) 

Komisja nie zgadza się ze zmianą wprowadzoną przez prawników lingwistów w art. 42 ust. 1 lit. e) tekstu 
porozumienia politycznego osiągniętego podczas nieformalnych rozmów trójstronnych w dniu 8 maja 
2013 r. na temat wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury (nowy art. 35 ust. 1 lit. e) w dok. 12005/13). 

Komisja pozostaje przy stanowisku uzgodnionym podczas nieformalnych rozmów trójstronnych w dniu 
8 maja 2013 r., zgodnie z którym odpowiednie oznaczanie lub etykietowanie powinny zawierać termin 
minimalnej trwałości, bez dalszej kwalifikacji, dla wszystkich produktów rybołówstwa i akwakultury, 
o których mowa w art. 42 ust. 1 (nowy art. 35 ust. 1 w dokumencie 12005/13), oferowanych do sprzedaży 
konsumentowi końcowemu. Wprowadzenie słów „w stosownych przypadkach” na końcu art. 42 ust. 1 lit. 
e) (nowy art. 35 ust. 1 lit. e) w dokumencie 12005/13) stworzy niepewność prawa i zagrozi osiągnięciu celu 
polegającego na poprawie przejrzystości dla konsumentów. 

Dot. artykułu 35 

Komisja ubolewa nad tym, że w wyniku porozumienia między współprawodawcami usunięto z wniosku 
Komisji obowiązek wskazania „daty połowu” i „daty zbioru” w stosunku do, odpowiednio, produktów 
rybołówstwa i akwakultury. Komisja uważa, że daty te stanowią dla konsumentów informacje o podsta
wowym znaczeniu. Wskazanie daty połowu i daty zbioru przynosi również niezbite korzyści unijnym 
rybakom i hodowcom prowadzącym działalność na niewielką skalę oraz promuje krótkie łańcuchy dystry
bucji produktów rybołówstwa i akwakultury. 

Komisja ubolewa również nad tym, że współprawodawcy usunęli z wniosku Komisji kwestię zastosowania 
pewnych wymogów dotyczących etykietowania produktów zakonserwowanych i przetworzonych, tj. nazwy 
handlowej, sposobu produkcji i pochodzenia. Komisja jest przekonana, że wymogi te odpowiadają na 
rosnące publiczne zainteresowanie informacjami o zawartości produktów zakonserwowanych i przetworzo
nych. Kwestia ta ma też zasadnicze znacznie dla wiarygodności i wartości unijnej produkcji. 

Komisja pragnie przypomnieć, że powyższe proponowane przez Komisję zmiany w etykietowaniu nie 
nakładałyby nieproporcjonalnego obciążenia na branżę rybacką, gdyż są oparte na obowiązujących wymo
gach dotyczących identyfikowalności.
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