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Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w
przetworzonej żywności
Wszyscy konsumenci przetworzonej żywności powinni mieć dostęp do informacji na temat tego,
skąd pochodzi mięso, które spożywają. Na lutowym posiedzeniu plenarnym planowane jest
głosowanie nad rezolucją, której projekt przedstawiła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, wzywającą Komisję do przedstawienia wniosku
dotyczącego unijnych przepisów wprowadzających obowiązek oznaczania kraju pochodzenia dla
wszystkich mięs zawartych w przetworzonej żywności.

Kontekst
Zgodnie z projektem rezolucji wszelkie mięso wykorzystane jako składnik przetworzonej żywności, jak w
przypadku dań gotowych do spożycia, powinno posiadać oznaczenie kraju pochodzenia. Takie oznaczenie
jest wymagane od stycznia 2002 r. dla świeżej wołowiny i wyrobów z wołowiny w następstwie kryzysu
związanego z gąbczastą encefalopatią bydła (BSE). Na etykiecie należy wskazać miejsce urodzenia, hodowli i
uboju zwierzęcia.
Na mocy rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności od kwietnia 2015 r. świeże lub mrożone nieprzetworzone mięso ze świń, owiec, kóz oraz mięso
drobiowe musi również posiadać informację o pochodzeniu. Na etykiecie należy wskazać miejsce hodowli i
uboju danego zwierzęcia, nie jest jednak wymagane miejsce urodzenia. Dla mięsa mielonego przewidziano
odstępstwo; ponieważ może ono pochodzić z różnych źródeł, na etykiecie należy wyłącznie wskazać, czy
hodowla i ubój zwierząt miały miejsce na terytorium UE, czy też w krajach nienależących do UE. Mieszanka
obu może zostać odpowiednio oznakowana poprzez wskazanie obu miejsc pochodzenia.

Wykonalność obowiązkowego oznaczania przetworzonego mięsa
W grudniu 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie, w którym przeanalizowano wykonalność i
skutki obowiązkowego podawania kraju pochodzenia mięsa wykorzystywanego jako składnik. Według
sprawozdania obowiązkowe oznaczanie mogłoby mieć poważne skutki w postaci możliwego wzrostu kosztów
działalności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (z 15–20% do 50%), a w konsekwencji
spowodować wzrost cen dla konsumentów. We wnioskach przedstawionych w sprawozdaniu stwierdzono,
że nawet jeśli 90% konsumentów uznaje informację o pochodzeniu za istotną, to nie są oni gotowi
dodatkowo za nią płacić: przy wzroście ceny o mniej niż 10% „gotowość konsumentów do płacenia”
zmniejszyła się o 60–80%. W sprawozdaniu rozważono dwie inne, mniej kosztowne możliwości (określanie
miejsca pochodzenia na zasadzie dobrowolności i określanie jedynie, czy mięso pochodzi lub nie z UE) i
zwrócono się do Parlamentu i Rady o rozpatrzenie zalet i wad tych dwóch scenariuszy.

Rozbieżne opinie
Komisja ENVI przyjęła projekt rezolucji, w którym wezwała Komisję do tego, by w ślad za sprawozdaniem
przyjęła wnioski ustawodawcze, na mocy których oznaczenie miejsca pochodzenia mięsa wykorzystanego w
przetworzonej żywności stanie się obowiązkowe. W następstwie dyskusji z udziałem Komisji na posiedzeniu
plenarnym projekt ten zostanie poddany pod głosowanie. Zgodnie z projektem należy przywrócić zaufanie
konsumentów nadwątlone w wyniku niedawnych skandali związanych z żywnością, takich jak afera
dotycząca koniny z 2013 r., która wstrząsnęła zaufaniem konsumentów do łańcucha dostaw żywności, kiedy
wyszło na jaw, że zamiast wołowiny w przetworzonej żywności, jak hamburgery czy lazanie, wykorzystano
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koninę. Oznakowanie pochodzenia mięsa wykorzystanego jako składnik zapewniłoby lepszą identyfikację w
łańcuchu żywności oraz większą staranność podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze przy
wyborze dostawców i produktów. Przeanalizowano także szacowany wpływ na kształtowanie się cen, przy
czym wnioski badania przeprowadzonego przez francuską organizację konsumentów Que Choisir różnią się
znacznie od szacunków Komisji.
Przeciwnicy rezolucji twierdzą jednak, że obowiązkowe oznaczenie nie zapobiegnie nadużyciom. Na przykład
w aferze związanej z koniną produkty zostały oznaczone jako wołowe, pomimo że zawierały koninę. Uważają
oni natomiast, że obowiązkowe oznaczenie kraju pochodzenia spowodowałoby znaczny wzrost kosztów
produkcji i zbyt duże obciążenie przemysłu spożywczego, a w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw, które stanowią 90% przedsiębiorstw działających w unijnym sektorze przetwórstwa mięsa.
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