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Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-000062/2014 

do Komisji 
art. 117 Regulaminu PE 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) 

Przedmiot: Rozporządzenie KE w sprawie dopuszczalnych norm substancji smolistych w żywności 

Komisja Europejska w sierpniu 2011 roku wydała rozporządzenie dotyczące zawartości substancji 
smolistych w żywności. Rozporządzenie, które ma wejść w życie z dniem 19 września 2014 roku 
obniża dopuszczalne normy substancji smolistych w wędzonych wędlinach, w tym przypadku 
benzoapirenu z 5 do 2 mikrogramów na kilogram, co dla bardzo wielu polskich producentów wędlin, 
zwłaszcza na Podkarpaciu, gdzie skupia się 95% małych przedsiębiorstw wędliniarskich oznacza 
wstrzymanie produkcji i wzrost bezrobocia. Polska produkuje i eksportuje najwięcej produktów 
tradycyjnych, a ich jakość i niepowtarzalny smak jest chwalony i doceniany w większości krajów Unii 
Europejskiej. 

W przypadku wyrobów produkowanych tradycyjnymi sposobami, a więc w komorach opalanych 
drewnem, spełnienie powyższych norm jest wręcz niemożliwe, gdyż drewno posiada różną wilgotność. 
Producenci dodatkowo podkreślają, że badanie każdej partii wyrobów pod zawartość benzoapirenu 
jest bardzo kosztowne, a na same wyniki trzeba czekać do 7 dni, co automatycznie skraca datę 
przydatności do spożycia produkowanych wędlin.  

Chciałabym zwrócić uwagę Pana Komisarza także na fakt, że unijne rozporządzenie nie jest tak 
restrykcyjne wobec innych produktów jak niektórych wędzonych ryb, małż, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż czy kakao, gdzie normy mogą wynosić 5 i 6 mikrogramów na kilogram. Ponadto małym 
producentom ciężko jest zmienić tradycyjne technologie produkcji. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmym zapytaniem: 

1. Czy Komisja Europejska mogłaby jeszcze raz przeanalizować w/w rozporządzenie w kontekście 
tych najmniejszych przedsiębiorstw branży wędliniarskiej, które zajmują się produkcją wędlin 
według tradycyjnych receptur?  

2. Czy wzorem innych krajów, jak na przykład Szwecji, jest możliwość, aby Komisja Europejska 
utrzymała odstępstwa w tych normach dla wybranych produktów tradycyjnych? 

3. Czy Komisja Europejska prowadziła lub zamierza prowadzić konsultacje z przedsiębiorstwami 
branży wędliniarskiej, które miałyby na celu poinformowanie w jaki sposób najlepiej dostosować 
technologie, aby zachować tradycyjne sposoby produkcji wędlin i tym samym spełniać nowe 
normy? 


