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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0544/2011, którą złożyli Roberto Raggi i Giuseppe Fusari (Włochy), w 
imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Konsumentów SOS, w sprawie 
ochrony konsumentów oraz walki z podrabianymi produktami spożywczymi

1. Streszczenie petycji

W petycji zwraca się uwagę na poważny problem przywozu do UE podrabianych produktów 
spożywczych oraz pochodzących zwłaszcza z Chin produktów spożywczych, które nie 
spełniają wymogów określonych w przepisach dotyczących zdrowia publicznego 
obowiązujących w państwach członkowskich.

W tym kontekście wzywa się Komisję Europejską do podjęcia bardziej zdecydowanych 
działań mających na celu przeciwdziałanie przywozowi podrabianych produktów rolno-
spożywczych, które są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, a także zarządzanie 
monitorowaniem europejskim portów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Petycja

Składający petycję kwestionuje prawodawstwo na szczeblu UE dotyczące łańcucha 
żywnościowego i twierdzi, że starania powinny być raczej ukierunkowane na ochronę 
obywateli przed podrabianymi produktami spożywczymi. W tym kontekście wyraża 
zdecydowany sprzeciw w związku z ilością produktów przywożonych do Włoch i dopytuje 
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się, czy właściwe krajowe organy kontrolne są w stanie podjąć działania w związku z 
dostrzeżonym przez niego zagrożeniem.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja nie podziela poglądu składającego petycję, w myśl którego większość przepisów UE 
w tym obszarze jest nieskuteczna. Przepisy dotyczące żywności leżące u podstaw jednolitego 
rynku w tym sektorze – odpowiadającego za 10% konsumpcji w gospodarstwach domowych 
UE27 – są istotną częścią dorobku prawnego UE, korzystnego dla milionów obywateli 
mogących na co dzień spożywać żywność, którą z pewnością można uznać za najbardziej 
zróżnicowaną i najbezpieczniejszą na świecie. Dorobek ten jest obecnie poddawany 
przeglądowi. Komisja jest obecnie zaangażowania w ograniczanie obciążenia 
administracyjnego oraz w promowanie zasady pomocniczości i proporcjonalności. Konkretne 
działania są częścią programu inteligentnych regulacji. Od 2007 r. Komisja przeprowadza na 
dużą skalę działania mające na celu wyliczenie kosztów administracyjnych i ograniczenie 
obciążenia administracyjnego. Szacuje się, że możliwa jest redukcja kosztów 
administracyjnych aż o 25% do 2012 r. Będzie ona miała istotny wpływ na gospodarkę UE –
odpowiadający wzrostowi PKB o 1,4%.

W XVII sprawozdaniu w sprawie lepszego stanowienia prawa1zawarto ogólne informacje 
dotyczące dwóch wspomnianych zasad oraz podano kluczowe przykłady sytuacji, w których 
zgłaszano wątpliwości dotyczące zasady pomocniczości. Można dzięki niemu dostrzec 
znaczne różnice zdań pomiędzy poszczególnymi instytucjami – Komisją, Parlamentem 
Europejskim, Radą, Komitetem Regionów, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i parlamentami krajowymi. Komisja przedstawi sprawozdanie z postępu prac 
dotyczące programu inteligentnych regulacji w drugiej połowie 2012 r.

Konkretnie w przypadku bezpieczeństwa żywności oraz zdolności władz do jego zapewnienia 
Komisja pragnie zwrócić uwagę Komisji Petycji zwłaszcza na art. 8 rozporządzenia (WE) nr 
178/20022(powszechnie nazywanego „przepisy ogólne prawa żywnościowego”), zgodnie z 
którym zapobieganie oszukańczym lub podstępnym praktykom oraz fałszowaniu żywności 
lub innym praktykom mogącym wprowadzać konsumenta w błąd jest jednym z celów 
określonych w prawie żywnościowym UE. Ponadto praktyki polegające na stosowaniu etykiet 
wprowadzający w błąd są wyraźnie zakazane na mocy ogólny przepisów dotyczących 
etykietowania żywności. Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2000/13/WE w sprawie etykietowania, 
prezentacji i reklamy środków spożywczych3 etykietowanie i zastosowane metody 
etykietowania nie mogą wprowadzać nabywcy w błąd, w szczególności co do właściwości 
środka spożywczego, a przede wszystkim w odniesieniu do m.in. jego charakteru i 
tożsamości. Odnosi się to również do prezentacji i reklamy produktów spożywczych.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów UE z zakresu prawa 
dotyczącego żywności i pasz oraz dopilnowanie poprzez przeprowadzanie oficjalnych 
kontroli tego, by stosowne wymogi były przestrzegane przez podmioty gospodarcze na 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:PL:PDF.
2Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. L 31 z 1.2.2002.
3Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.
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wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Oficjalne kontrole powinny być 
przeprowadzane regularnie, na podstawie oceny ryzyka i z odpowiednią częstotliwością, a 
dodatkowo należy przedsięwziąć stosowne środki w celu wyeliminowania ryzyka oraz 
dopilnowania egzekwowania unijnego prawa żywnościowego zarówno w odniesieniu do 
krajowych, jak i przywożonych produktów. W przypadku przywozu, który budzi obawy 
składającego petycję, pomocne byłoby odesłanie go do sprawozdania specjalnego Trybunału 
Obrachunkowego nr 1/2010 w sprawie procedur celnych oraz sprawozdania specjalnego nr 
14/2010 w sprawie przywozu mięsa. Sprawozdania te dostarczą wielu cennych informacji 
dodatkowych.

Podrabianie żywności jest w europie powszechnie uznane za przestępstwo niewchodzące 
bezpośrednio w zakres prawa UE. Komisja pragnie jednak zwrócić uwagę członków Komisji 
Petycji na niedawną (listopad 2011 r.) operację OPSON1, koordynowaną przez Interpol i 
Europol oraz organy kontrolne 8 państw członkowskich2, która doprowadziła do 
przechwycenia dziesiątek ton podrobionych produktów. Większość z nich to z reguły 
produkty, na które w łańcuchu żywnościowym nakładana jest wysoka marża (sery, wina, olej, 
czekolada itp.), nadające się do przechowywania średnioterminowego lub dłuższego. 
Operacja ta jest dobrym przykładem wysokiej zdolności właściwych władz do zwalczania 
tego typu problemów.

W odniesieniu do ryzyka konsumentów, którego źródłem są niebezpieczne lub 
zanieczyszczone produkty, Komisja pragnie po raz kolejny odesłać Komisję Petycji do 
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach3. Zdaniem Komisji 
system ten, który służy kontroli handlu produktami żywnościowymi w przypadku wykrycia 
ryzyka, funkcjonuje sprawnie. Według danych z 55 ostrzeżeń zgłoszonych w systemie w 
2011 r. większość dotyczyła odrzucenia na granicy, czyli dokładnie jednej z obaw 
składającego petycję.

Obawy składającego petycję dotyczące informacji dla konsumentów również są przedmiotem 
niesłabnącego zainteresowania Parlamentu Europejskiego, co wykazały ostatnie debaty, które 
doprowadziły do porozumienia w drugim czytaniu w lipcu 2011 r. (sprawozdanie Renate 
Sommer, nr A7-0109/2010). Dodatkowe propozycje dotyczące norm handlowych i znaków 
jakości znajdują się właśnie na etapie pierwszego czytania w procesie legislacyjnym 
(sprawozdania Iratxe Garcíi Pérez, nr C7-0423/2010 i C7-0422/2010), na które warto zwrócić 
uwagę składającemu petycję.

Wniosek

Choć w każdym systemie żywnościowym można wprowadzić dodatkowe usprawnienia, jak 
wskazano powyżej, Komisja nie zgadza się ze stwierdzeniem, że handel środkami 
spożywczymi jest sam w sobie ryzykowny dla europejskich konsumentów, ani nie podziela 
poglądu składającego petycję w tej sprawie.

                                               
1Co znaczy „żywność” w języku starogreckim.
2 http://www.contrefacon-riposte.info
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm


