
CM\782526PL.doc PE423.907

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

24.04.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0511/2008, którą złożyła Marina Mastromauro (Włochy) w imieniu 
Pastificio Attilio Mastromauro, w sprawie warunków i przepisów prawnych 
dotyczących produkcji wyrobów piekarniczych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wymienia przepisy włoskie i europejskie, obowiązujące w zakresie 
produkcji wyrobów piekarniczych przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi. Na 
praktycznym przykładzie przedstawia, iż w odniesieniu do nieomal identycznych produktów 
obowiązują inne przepisy. Odwołuje się do inicjatyw na rzecz poprawy ustawodawstwa 
i prosi o poprawę jakości przepisów prawnych jak również ich uproszczenie i ograniczenie. 
Ponadto składająca petycję uskarża się na rosnące ceny surowców (mąka) do produkcji 
wyrobów piekarniczych i twierdzi, że niektóre sieci supermarketów sprzedają wyroby 
piekarnicze po cenach dumpingowych. Podejrzewa te sieci o stosowanie praktyk 
zakłócających konkurencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Składająca petycję chciałaby otrzymać wyjaśnienia na temat interpretacji włoskiego 
prawodawstwa w sprawie produkcji i wprowadzania do obrotu mąki i wyrobów piekarniczych 
(DPR 187 z dnia 9 lutego 2001 r. dotyczący rozporządzenia zmieniającego przepisy 
w sprawie produkcji mąki i wyrobów piekarniczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi). 
W szczególności zasadnicza część skargi dotyczy znaczenia „wyrobów piekarniczych 
wyprodukowanych zgodnie z wymogami innymi niż te przedstawione w przedmiotowym 
rozporządzeniu” (patrz art. 12 włoskiego dekretu) oraz jego powiązań z unijnym 
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prawodawstwem w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz 
niektórych innych substancji 1  oraz w sprawie środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego2.

Należy pamiętać, że nie istnieją żadne konkretne przepisy wspólnotowe w sprawie produkcji 
i wprowadzania do obrotu mąki i wyrobów piekarniczych. W rezultacie Włochy, podobnie 
jak wszystkie pozostałe państwa członkowskie, mają prawo do utrzymania czy wprowadzenia 
ustawodawstwa regulującego tę kwestię, pod warunkiem, że jest ono zgodne z traktatem WE 
oraz obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, takimi jak na przykład przepisy dotyczące 
etykietowania żywności, dodawania witamin i minerałów, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego itd.

Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Komisja i pozostałe państwa członkowskie zostały 
powiadomione o postanowieniach wspomnianego ustawodawstwa włoskiego na etapie 
sporządzania projektu, tak jak to się dzieje w przypadku wszystkich wiążących regulacji 
krajowych zawierających specyfikacje techniczne, z wyjątkiem aktów transponujących 
prawodawstwo europejskie. Komisja nie sprzeciwiła się jego przyjęciu, gdyż wydawało się 
zgodne z traktatem WE i prawem wspólnotowym. 

Należy też zaznaczyć, że Komisja nie ma uprawnień do interpretowania czy oceniania 
ważności prawa krajowego jako takiego, z wyjątkiem sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości 
co do jego zgodności z odnośnym prawem WE. 

W odniesieniu do związków włoskiego ustawodawstwa w sprawie wyrobów piekarniczych 
z europejskim prawodawstwem dotyczącym ulepszania żywności rozporządzenie 
nr 1925/2006 harmonizuje przepisy ustawowe, regulacyjne czy administracyjne w państwach 
członkowskich dotyczące dodawania witamin i minerałów to żywności, w tym do wyrobów 
piekarniczych. W szczególności zawiera ono zharmonizowaną listę witamin i minerałów. 
Dozwolone jest stosowanie tylko substancji wymienionych na tej liście, wśród których 
figuruje kwas foliowy. Ponadto państwom członkowskim umożliwiono ustanowienie 
procedury powiadamiania, tak aby ułatwić skuteczne monitorowanie produktów 
wprowadzonych do obrotu na ich terytorium. Wprowadzeniu do obrotu towarzyszy 
powiadomienie o produkcie, zawierające model stosowanej etykiety.

Państwa członkowskie nie mogą ograniczyć czy zakazać handlu żywnością, która jest zgodna 
z przedmiotowym rozporządzeniem i wspólnotowymi aktami przyjętymi w celu jego 
wdrożenia poprzez stosowanie niezharmonizowanych przepisów krajowych regulujących 
dodawanie witamin i minerałów do produktów spożywczych.

W odniesieniu do kwestii, czy wyroby piekarnicze ulepszone witaminami i minerałami można 
uznać za środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (żywność dietetyczną), 
należy zauważyć, że tylko żywność spełniającą szczególne potrzeby konkretnej grupy ludzi 
i wyraźnie odróżniającą się od środków spożywczych do zwykłej konsumpcji można 
wprowadzać do obrotu jako dietetyczną.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia (Dz.U. L 404 
z 30.12.2006, s. 26).
2 Dyrektywa Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. (Dz.U. L 187 z 30.6.1989, s. 27).
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Składająca petycję zwraca się ponadto do Parlamentu Europejskiego o położenie większego 
nacisku na europejskie inicjatywy z zakresu lepszych uregulowań prawnych, co miałoby 
korzystny wpływ na jakość i uproszczenie włoskiego ustawodawstwa.

Komisja Europejska zainicjowała nową strategię w sprawie upraszczania otoczenia 
regulacyjnego, która obejmuje metodologię unowocześniania wspólnotowego dorobku 
prawnego. Jeśli chodzi o prawodawstwo dotyczące żywności, Komisja przyjęła między 
innymi wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 1 . Wniosek unowocześnia, 
upraszcza i czyni bardziej przejrzystymi obecnie obowiązujące zasady w sprawie 
etykietowania, przekształcając różne przepisy horyzontalne (przepisy w sprawie oznaczania 
wartości odżywczej przekształcono w przepisy w sprawie etykietowania żywności). 
Zastosowanie rozporządzenia jako instrumentu prawnego wspiera cel uproszczenia, ponieważ 
gwarantuje, że wszystkie podmioty będą musiały stosować się jednocześnie do tych samych 
zasad. 

Połączenie w jeden instrument dyrektywy 2000/13/WE i dyrektywy 90/496/EWG w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych upraszcza ramy regulacyjne. Ponadto 
wniosek upraszcza strukturę dyrektywy 2000/13/WE, przekształcając i zastępując przepisy 
już obowiązujące na mocy istniejącego prawodawstwa dotyczącego etykietowania żywności. 
Podejmując pewne konkretne kwestie polityki, wniosek znacząco przyczyni się do 
łatwiejszego zachowania zgodności i większej przejrzystości po stronie zainteresowanych 
podmiotów.

Wniosek został włączony do realizowanego programu Komisji w celu aktualizacji 
i uproszczenia dorobku prawnego oraz programu działalności legislacyjnej i prac na mocy 
2006/SANCO/0012.

Ponieważ składająca petycję odnosi się do możliwego niewłaściwego funkcjonowania 
łańcucha dostaw żywności, Komisja pragnie przypomnieć, że wyrażała już swoje wątpliwości 
na temat niedawnego wzrostu hurtowych i detalicznych cen produktów spożywczych 
w kontekście komunikatu w sprawie „Reakcja na kwestię wzrostu cen żywności – Wskazówki 
dotyczące działania na szczeblu UE”, który został przyjęty w maju 2008 r.3. W komunikacie 
sugeruje się kilka inicjatyw mających na celu osłabienie wpływu wyższych cen żywności 
w UE, między innymi ustanowienie grupy roboczej analizującej funkcjonowanie łańcucha 
dostaw żywności, w tym koncentrację i segmentację detalicznego rynku żywności oraz 
dystrybucji w UE. Grupa robocza ds. żywności z powodzeniem opracowała pierwsze 
sprawozdanie w sprawie stanu rzeczy, które włączono do drugiego komunikatu dotyczącego 
„Cen żywności w Europie”4, przyjętego w grudniu 2008 r. W najnowszym komunikacie 
proponuje się plan działania w celu poprawy funkcjonowania łańcuch dostaw żywności. 
Składa się na niego pięć zestawów środków:

                                               
1 COM(2008)40 wersja ostateczna.
2 Dokument roboczy Komisji: „Trzecie sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia 
regulacyjnego” – COM(2009)17.
3 COM(2008)321 wersja ostateczna.
4 COM(2008)821.
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(i) Promowanie konkurencyjności łańcucha dostaw żywności;
(ii) Zapewnienie rygorystycznego i spójnego egzekwowania przepisów dotyczących 

konkurencji i ochrony konsumenta na rynkach dostaw żywności;
(iii) Przegląd przepisów, które mogłyby okazać się problematyczne w kontekście 

funkcjonowania łańcucha dostaw żywności;
(iv) Lepsze informowanie konsumentów, władz krajowych i podmiotów 

gospodarczych poprzez wprowadzenie na szczeblu europejskim stałego 
mechanizmu monitoringu cen żywności i łańcucha dostaw;

(v) Zbadanie środków mających na celu zniechęcenie do spekulacji na rynkach 
surowców rolnych, które przynoszą szkodę podmiotom handlowym.

W odniesieniu do stosowania zasad konkurencji w sektorze żywnościowym konkurencyjne 
rynki są dla konsumentów najlepszą gwarancją, iż ceny produktów spożywczych utrzymają 
się na najniższym możliwym poziomie przy zapewnieniu największego możliwego wyboru. 
Ważne jest zatem rozpatrzenie wszystkich odnośnych czynników mających wpływ na te rynki 
i ścisłe analizowanie wszelkich operacji koncentracji, a także ewentualnego postępowania 
antykonkurencyjnego, które może zniekształcać rynki detaliczne ze szkodą dla konsumentów. 
Jeżeli istnieje dowód zachowań naruszających zasady konkurencji, które powinno się 
rozpatrzyć na szczeblu UE, Komisja starannie przeanalizuje sprawę i zdecyduje, czy należy 
podjąć działania. Właściwe władze krajowe mogą też przeciwdziałać antykonkurencyjnym 
praktykom, które naruszają wspólnotowe zasady konkurencji na konkretnym rynku krajowym. 
Na przykład w lutym 2009 r. włoski urząd ds. konkurencji nałożył grzywnę na producentów 
wyrobów piekarniczych i stowarzyszenia przemysłowe w związku z zawarciem 
antykonkurencyjnych porozumień w celu podniesienia cen suchych wyrobów piekarniczych.

Ponadto na funkcjonowanie sektora detalicznego wpływ mają inne polityki i regulacje (takie 
jak te w sprawie ochrony konsumenta i uczciwych praktyk handlowych) i mogą być bardziej 
właściwe w kontekście rozwiązywania pojawiających się problemów.

Komisja wyraża nadzieję, że pomocne będą zarówno te wyjaśnienia, jak i prowadzone już 
prace nad uproszczeniem ram regulacyjnych.


