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Członkowie grupy roboczej „Zapewnianie jakości
w rolnictwie”
Biura krajowe
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Dot.: Publikacja sprawozdania w sprawie systemu etykietowania dotyczącego
rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej
Szanowni Państwo,
Po zakończeniu dyskusji, Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dla Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie systemu etykietowania dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży
bezpośredniej, zgodnie z rozporządzeniem 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych
i środków spożywczych.
Sprawozdanie to zawiera opis głównych cech rolnictwa lokalnego, krótkich łańcuchów dostaw
i sprzedaży bezpośredniej w UE oraz rozważa możliwość przyjęcia systemu etykietowania
obejmującego te lokalne systemy żywnościowe. Do sprawozdania dołączono załącznik, w którym
umieszczono kwestie, które powinny zostać omówione w ramach dyskusji nad sprawozdaniem oraz
dokument roboczy.
Podsumowanie:
W sprawozdaniu oceniono narzędzia dostępne na szczeblu UE, wspierające rolnictwo lokalne i krótkie
łańcuchy dostaw żywności, głównie w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich. Są one
stosowane z różnym nasileniem w poszczególnych regionach i państwach członkowskich.
W załączniku, Komisja apeluje do Parlamentu, Rady, państw członkowskich i regionów o ocenę, czy
stosowane przez nie narzędzia polityki i instrumenty są odpowiednie.
Komisja zachęca również do zastanowienia się, czy niektóre z unijnych zasad, jak te dotyczące np.
higieny czy zamówień publicznych, są wystarczająco elastyczne, by umożliwić rozwój tego typu
rolnictwa i sprzedaży.
Zgodnie z Art. 55, w sprawozdaniu omówiono również inne kryteria, jak np. możliwość redukcji emisji
dwutlenku węgla i odpadów. Mimo iż trudno jest ocenić korzyści środowiskowe wynikające ze
stosowania krótkich łańcuchów dostaw żywności, można założyć, że łańcuchy żywnościowe, które są
lokalne, sezonowe i w których stosuje się metody produkcji nieszkodliwe dla środowiska mogą
wpłynąć na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i marnotrawienia żywności.
Zgodnie ze sprawozdaniem, dobrowolny system etykietowania mógłby stać się dodatkowym
narzędziem chroniącym lokalnie wytworzoną żywność przed imitacjami i udzielającym konsumentom
informacji na ich temat.
Aby można było uwolnić potencjał krótkich łańcuchów dostaw żywności, system etykietowania
powinien być dobrowolny i prosty w obsłudze przez producentów, jednocześnie gwarantując
konsumentom odpowiedni poziom wiarygodności.
Co więcej, taki system powinien uwzględnić różnice w sposobie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw
żywności w poszczególnych państwach członkowskich.
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Ze względu na szczególne właściwości sprzedaży bezpośredniej, które wymagają bliskiego związku
między producentem a konsumentem, w sprawozdaniu zasugerowano, że ograniczenie systemu
etykietowania do danego łańcucha dostaw wywrze ograniczone skutki.
Innym rozwiązaniem mogłoby być zastrzeżenie określenia jakościowego stosowanego fakultatywnie.
Takie określenie jakościowe stosowane fakultatywnie mogłoby sprostać wielu wymaganiom
konsumentów, jak informacje na temat pochodzenia produktu i cech łańcucha dostaw. Aczkolwiek, ze
względów prawnych, określenie jakościowe stosowane fakultatywnie nie zawierałoby logo/ symbolu,
a jedynie opis słowny.
Kwestie, które należy poruszyć:
W ramach dyskusji, należałoby poruszyć poniższe kwestie. Dlatego też zwracamy się do Państwa
z prośbą o przesyłanie uwag odnoszących się do następujących tematów:
 Wydaje się, że niektóre instrumenty wprowadzone na poziome UE w celu
wsparcia rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej nie zostały wdrożone
w jednolity sposób. Czy instrumenty te nadal są odpowiednie?
 Zainteresowane strony zidentyfikowały określone przepisy UE – takie jak
przepisy dotyczące higieny lub zasady udzielania zamówień publicznych – które
w ich odczuciu hamują rozwój rolnictwa lokalnego. Komisja uważa, że
prawodawstwo UE zapewnia już elastyczność, która nie jest w pełni
wykorzystywana. Czy Parlament Europejski i Rada podzielają opinię Komisji?
Czy istnieje potrzeba jaśniejszego przedstawienia specyfikacji na poziomie UE
w odniesieniu do przepisów dotyczących produkcji na małą skalę?
 Na poziomie krajowym/regionalnym istnieje kilka systemów etykietowania,
które służą wspieraniu lokalnego rolnictwa. Czy specjalny system UE mógłby
zapewnić rolnikom wartość dodaną, jednocześnie zapewniając konsumentom
dostęp do informacji i w związku z tym ograniczając informacje wprowadzające
konsumenta w błąd? Czy taki system etykietowania powinien obejmować symbol/
oznakowanie?
 Biorąc pod uwagę że stosowanie systemu etykietowania nieuchronnie wiąże się
z kosztami, w jaki sposób należy opracować system UE, aby nie był on uciążliwy
dla rolników, a jednocześnie zapewniał konsumentom wystarczające gwarancje?
W celu uzyskania dostępu do wszystkich potrzebnych dokumentów, proszę kliknąć na poniższe linki:



Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu etykietowania
dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej, dostępne we wszystkich językach
roboczych COM(13)9951 (rev.1)



Załącznik do sprawozdania, dostępny we wszystkich językach roboczych COM(13)9953 (rev.1)



Dokument roboczy służb Komisji odnośnie poszczególnych aspektów krótkich łańcuchów
dostaw żywności, dostępny wyłącznie w j. angielskim COM(13)9954 (rev.1)

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi na powyższe pytania do dn. 10 stycznia 2014 r.
(Javier.valle@copa-cogeca.eu; +32(0)22872724)

