Przewodnik przedsiębiorcy:
znakowanie żywności
w zakresie znakowania produktów spożywczych –
/ Wymagania
wybrane przykłady dotyczące kraju pochodzenia
Forum Rynku Spożywczego i Handlu, 3-4 listopada 2020

Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować żywność jest niezbędna wszystkim producentom
żywności, ponieważ to w ich gestii leży zapewnienie zgodności znakowania środka spożywczego
z wymaganiami prawa. Zasady znakowania zostały określone w wielu aktach prawnych
na poziomie unijnym, jak i krajowym. Poniżej prezentujemy zasady dotyczące tego, kiedy
możemy oznaczyć produkt „jako produkt wytworzony” w Polsce.

Produkt przetworzony
Wyprodukowano w Polsce

Jeżeli
został
wyprodukowany
na terytorium Polski LUB wszystkie jego
składniki zostały pozyskane na terytorium
Polski.
*Szczegółowe wymogi dla wybranych
składników produktu przetworzonego:





mięso – musi być pozyskane
ze zwierząt hodowanych na terenie
Polski,
warzywa – muszą być pozyskane
na terenie Polski,

Jeżeli produkt przetworzony został
wyprodukowany na terytorium Polski LUB
w sytuacji, gdy produkcja środka
spożywczego przebiega w więcej niż
jednym kraju – jeżeli ostatnie istotne
i ekonomicznie uzasadnione przetwarzanie
(ew.
obróbka
produktu)
nastąpiło
na terenie Polski i w jego wyniku doszło
do wytworzenia nowego produktu bądź
stanowiło ono istotny etap jego
wytworzenia.

składniki przetworzone (np. jogurt,
mąka, itp.) – muszą pochodzić
z terytorium Polski.
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Produkt nieprzetworzony
Wyprodukowano w Polsce

Jeżeli produkcja/pozyskanie podstawowe
produktu odbyło się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli produkcja/pozyskanie podstawowe
produktu odbyło się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Mięso
Wyprodukowano w Polsce

Jeżeli mięso zostało pozyskane ze zwierząt
urodzonych na terytorium Polski oraz
w sytuacji, gdy chów i ubój odbyły się
na terytorium Polski.

Producent ma obowiązek umieszczenia
informacji o kraju pochodzenia mięsa
(w odróżnieniu od niektórych innych
produktów, gdzie oznaczenie takie jest
dobrowolne). Zgodnie z rozporządzeniami
unijnymi, konieczne jest wskazanie
na etykiecie zarówno państwa, w którym
zwierzę było hodowane, jak i państwa,
w którym zostało ono poddane ubojowi.

Produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko, ser, etc.)
Wyprodukowano w Polsce

Jeżeli produkty pochodzenia zwierzęcego
zostały pozyskane od zwierząt, których
chów odbywał się na terytorium Polski.
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Informację o polskim pochodzeniu
produktu umieszcza się na etykiecie
obowiązkowo, tylko wtedy gdy brak
wskazania kraju pochodzenia naraża
na zarzut wprowadzenia konsumenta
w błąd. Należy jednak pamiętać przy tym,
że w przypadku wielu produktów
pochodzenia zwierzęcego, obowiązek
informowania o kraju pochodzenia wynika
z przepisów szczegółowych (przykład:
miód, jajka).
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Wyjątki
(oznaczenie jest nadal dozwolone pomimo użycia innych składników)
Wyprodukowano w Polsce

W sytuacji, gdy w chwili użycia innych
składników do wyprodukowania produktu,
ich łączna masa nie przekracza 25% łącznej
masy wszystkich składników produktu,
nie licząc masy wody użytej do produkcji
LUB
W sytuacji, gdy nie można zastąpić
szczególnych składników produktu takimi
samymi
składnikami,
pochodzącymi
z terytorium Polski (np. określony rodzaj
żywności w ogóle nie jest produkowany
na terytorium Polski).

Jeżeli miejsce pochodzenia podstawowego
składnika znajduje się poza terenem Polski,
ale producent poda również kraj lub
miejsce pochodzenia tego podstawowego
składnika
(np.
mleko
kokosowe
wytworzone w Polsce z kokosów
cypryjskich) LUB
Na etykiecie zostanie wskazane, że kraj lub
miejsce
pochodzenia
podstawowego
składnika jest inne niż kraj lub miejsce
pochodzenia środka spożywczego (np. lody
pistacjowe wytworzone w Polsce, na bazie
pistacji z kraju trzeciego).
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