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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0033/2009, którą złożył Klaus Landahl (Niemcy), w sprawie pochodzenia 
środków spożywczych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się wprowadzenia przepisów ustawowych dotyczących 
wskazywania pochodzenia środków spożywczych, wyrażając zaniepokojenie faktem, 
że na opakowaniach żywności często brakuje informacji dotyczących pochodzenia 
składników. Na przykład, nie podaje się żadnych informacji dotyczących pochodzenia 
owoców wykorzystywanych do produkcji konserw, ani też informacji dotyczących miejsca, 
w którym rzeczone konserwy zostały wyprodukowane. Często podawana jest jedynie nazwa 
i adres sprzedawcy hurtowego, mimo iż informacje na temat pochodzenia produktu mogą być 
dla konsumentów istotne. Ponadto składający petycję zgłasza sprzeciw w związku z faktem, 
że ostrzeżenia zamieszczone na opakowaniach często nie są podawane w języku kraju, 
w którym produkt jest sprzedawany i konsumowany (w wypadku składającego petycję – po 
niemiecku).  

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Komisja uważa podawanie informacji o pochodzeniu przede wszystkim za instrument 
informowania klienta (szczególnie jeśli chodzi o cechy produktu i w pewnych przypadkach 
o różne poziomy jakości żywności). Podawanie informacji o pochodzeniu nie jest narzędziem 
przyczyniającym się do podnoszenia bezpieczeństwa żywności, gdyż cała żywność i pasza 
legalnie wprowadzana na rynek w Unii Europejskiej musi być bezpieczna bez względu na to 
skąd pochodzi.
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Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym informacja o pochodzeniu lub 
o miejscu produkcji wymagana jest:
 w przypadkach, w których konsumenci mogą zostać wprowadzeni w błąd co do 

faktycznego pochodzenia artykułów spożywczych (dyrektywa 2000/13/WE)1 oraz
 gdy mają zastosowanie przepisy szczegółowe, tak jak w przypadku wina, oliwy z oliwek, 

owoców i warzyw, miodu, mięsa wołowego i cielęcego, jajek, importowanego drobiu czy 
ryb.

Ponadto informacje dodatkowe dotyczące pochodzenia żywności mogą być dostarczane 
dobrowolnie. W przypadku dobrowolnie przekazywanych informacji o pochodzeniu ważne 
jest, aby były one zgodne z pewnymi zasadami, tak by uniknąć ewentualnych pomyłek co do 
faktycznego pochodzenia środków spożywczych oraz by nie wprowadzać w błąd 
konsumentów.

Komisja dba o usprawnianie prawodawstwa w zakresie etykietowania żywności dla lepszego 
informowania konsumentów o cechach i jakości żywności, w tym o jej składnikach 
odżywczych.

Kwestią informacji o pochodzeniu zajęto się w szczególności w kontekście wniosku Komisji 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostarczania 
konsumentom informacji o żywności2 dla otrzymywania jaśniejszych i lepiej dostosowanych 
do potrzeb konsumentów w UE informacji o żywności. W czasie konsultacji mających 
doprowadzić do opracowania nowego wniosku nie uzyskano wystarczającego wsparcia dla 
wprowadzenia obowiązkowego dla wszystkich krajów UE wymogu dostarczania informacji 
dotyczących wszystkich rodzajów żywności. Wykazano, że konsumenci w różnych 
państwach członkowskich i w zależności od produktu żądają różnych informacji o kraju 
pochodzenia, co prowadzi do zróżnicowanego podejścia do rodzajów środków spożywczych. 
Dlatego też we wniosku zachowano ogólną zasadę dobrowolnego podawania informacji 
o pochodzeniu, chyba że pominięcie ich mogłoby wprowadzić w błąd konsumenta tam, gdzie 
wprowadzono jasne zasady.

Zgodnie z proponowanymi zasadami w przypadku żywności przetwarzanej (takiej jak na 
przykład dżemy owocowe wspomniane w niniejszej petycji) można wskazać na etykiecie 
państwo członkowskie pochodzenia, jeżeli znacząca zmiana lub przetworzenie produktu 
miało miejsce w tym państwie członkowskim. Podejście takie jest zgodne ze wspólnotowym 
kodeksem celnym. Jednak wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia głównych składników 
może być wymagane wówczas, gdy składniki te pochodzą z kraju innego niż kraj, z którego 
pochodzi produkt końcowy (na przykład w przypadku dżemu wskazując miejsce 
przetwarzania, należy również podać miejsce uprawy owoców, jeśli różni się ono od miejsca 
przetwarzania). 

Jeżeli chodzi o szczegółową kwestię informowania o miejscu produkcji, w dniu 28 maja 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie polityki jakości produktów rolnych, który dotyczy 
także sposobów usprawnienia komunikacji w zakresie informacji o miejscu uprawy, w tym 
                                               
1 Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych 
(Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29).
2  COM(2008)40 wersja ostateczna
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o metodzie i miejscu produkcji. Komunikat ten opiera się na Zielonej księdze Komisji 
w sprawie polityki jakości produktów rolnych1, przy opracowywaniu której skonsultowano 
się z zainteresowanymi stronami pod koniec 2008 r., oraz na wnioskach Konferencji 
Wysokiego Szczebla zorganizowanej przez Prezydencję czeską w sprawie polityki jakości 
produktów rolnych, która odbyła się w Pradze w dniach 12-13 marca 2009 r. Odpowiedzi 
zawarte w zielonej księdze pokazały, że o ile przedstawiciele konsumentów i rolników 
popierają dostarczanie obszerniejszych informacji o miejscu produkcji, o tyle sektor 
przetwórstwa i detaliści obawiają się wzrostu kosztów i ewentualnych pomyłek wiążących się 
z tego rodzaju informacjami dotyczącymi żywności przetworzonej, gdy wykorzystywane są 
surowce pochodzące z różnych źródeł. Komisja potwierdziła we wspomnianym komunikacie, 
że rozpatrzy dalsze stosowanie informacji o miejscu produkcji w ramach standardów 
marketingowych dla produktów rolnych, biorąc jednocześnie pod uwagę specyficzną 
charakterystykę niektórych sektorów, w szczególności gdy chodzi o przetworzone produkty 
rolne.

                                               
1 Zielona księga w sprawie jakości produktów rolnych: normy jakości produktów, wymogi w zakresie produkcji 
rolnej, systemy jakości (COM(2008)641 wersja ostateczna)


