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Przedmiot: Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków 
żywnościowych 

Zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w dniu 
20 maja 2015 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie dwa sprawozdania – pierwsze dokonujące 
oceny obowiązku wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia mleka, mleka wykorzystywanego jako 
składnik wyrobów mlecznych oraz rodzajów mięsa innych niż wołowe, wieprzowe, baranie, kozie i 
drobiowe (COM(2015)0205) – drugie dokonujące oceny obowiązku wskazywania kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności nieprzetworzonej, produktów jednoskładnikowych oraz składników 
stanowiących więcej niż 50% danego środka spożywczego (COM(2015)0204). Kiedy Komisja 
zamierza przedstawić Parlamentowi wnioski zawarte w wyżej wymienionych sprawozdaniach oraz je z 
nim omówić? 

Według badania Eurobarometru z 2013 r.1 84% konsumentów uważa, że wskazywanie pochodzenia 
mleka jest konieczne, niezależnie od tego, czy jest ono sprzedawane jako takie, czy też jest 
składnikiem wyrobów mlecznych. W odniesieniu do przetworzonego mięsa, ze sprawozdania Komisji z 
dnia 17 grudnia 2013 r.2 wynika, że 90% konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi mięso zawarte 
w przetworzonej żywności. 

Niezależnie od powyższego, w swoim sprawozdaniu w sprawie mleka oraz mleka wykorzystywanego 
jako składnik wyrobów mlecznych Komisja stwierdziła, że – mając na uwadze, w szczególności, wpływ 
gospodarczy obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia takich produktów dla podmiotów 
prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze – utrzymanie status quo (dobrowolne etykietowanie) 
mogłoby stanowić najbardziej odpowiednie rozwiązanie w odniesieniu do tych produktów. W 
odniesieniu do przetworzonego mięsa, Komisja jeszcze nie przedstawiła wniosków ustawodawczych w 
następstwie sprawozdania. 

Zgodnie z badaniem dołączonym do sprawozdania w sprawie mleka i rodzajów mięsa innych niż 
wołowe itd., koszty obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia mleka oraz mleka 
wykorzystywanego jako składnik wyrobów mlecznych rosną wraz ze wzrostem złożoności procesu 
produkcji. Ponieważ jednak obecne przepisy prawa żywnościowego wprowadzają rozróżnienie jedynie 
między żywnością nieprzetworzoną a przetworzoną, Komisja w swoich wnioskach nie dokonuje 
rozróżnienia między produktami nisko przetworzonymi a wysoko przetworzonymi. Czy Komisja 
mogłaby zdefiniować żywność „nisko przetworzoną”, w szczególności w odniesieniu do wyrobów 
mlecznych i produktów mięsnych? W związku z tym, iż przewiduje się znaczne zmniejszenie kosztów 
oznaczania kraju pochodzenia, jeżeli jego zakres zostanie ograniczony do mleka spożywczego i nisko 
przetworzonych wyrobów mlecznych, takich jak ser i śmietana, a także do pewnych nisko 
przetworzonych produktów mięsnych, takich jak kiełbasy i boczek, czy w obecnej sytuacji Komisja 
rozważy możliwość wstępnego zmniejszenia zakresu obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia 
do środków żywnościowych, takich jak mleko spożywcze, nisko przetworzone wyroby mleczne i 
produkty mięsne, których ceny konsumenci chcieliby utrzymać na niskim poziomie? 

Przedłożone: 25.2.2016 
Przekazane: 29.2.2016 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 7.3.2016 

                                                      
1  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm 
2  COM(2013)0755, s.7. 


