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WPROWADZENIE
Rozporz dzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady2 (dalej zwane
„Rozporz dzeniem”) zosta o przyj te 28 stycznia 2002 r. Jednym z jego celów by o ustalenie
wspólnych definicji oraz wytyczenie nadrz dnych zasad przewodnich i w ciwych celów dla
prawa ywno ciowego w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i efektywnego
funkcjonowania rynku wewn trznego.

2
Rozporz dzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj ce
ogólne zasady i wymagania prawa ywno ciowego, powo uj ce Europejski Urz d ds. Bezpiecze stwa ywno ci
oraz ustanawiaj ce procedury w zakresie bezpiecze stwa ywno ci

2

Rozdzia II Rozporz dzenia zmierza do harmonizacji na poziomie wspólnotowym ogólnych
zasad (art. 5 do art. 10) wymaga (art. 14 do art. 21) prawa ywno ciowego ju istniej cych w
prawodawstwie Pa stw Cz onkowskich, umieszczaj c je w kontek cie europejskim i zapewniaj c
podstawowe ramy definicji, zasad i wymogów dla przysz ego europejskiego prawa
ywno ciowego.
W rezultacie nieformalnej wspó pracy Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów
ustanowi a Grup Robocz z on z ekspertów z Pa stw Cz onkowskich, która ma za zadanie
rozpatrzenie i osi gni cie konsensusu wobec szeregu kwestii w zakresie wdro enia i interpretacji
Rozporz dzenia.
Ponadto, w interesie przejrzysto ci, Komisja zach ci a wszystkie strony zainteresowane
wdro eniem i stosowaniem Rozporz dzenia do otwartej dyskusji oraz do dyskusji na forach, na
których istnieje mo liwo prowadzenia konsultacji przez Pa stwa Cz onkowskie oraz wyra ania
ró nych interesów spo eczno-ekonomicznych. W tym celu Komisja zorganizowa a spotkanie z
przedstawicielami Pa stw Cz onkowskich, producentów, przemys u, handlu i konsumentów, na
którym dyskutowano ogólne kwestie dotycz ce wdro enia Rozporz dzenia. Spotkanie odby o si
19 kwietnia 2004 r. Nale y jednak e zaznaczy , i kwestie odnosz ce si do niezgodno ci
ustawodawstwa krajowego z postanowieniami Rozporz dzenia pozostaj poza zakresem
spotkania i ich rozwi zywanie b dzie si odbywa zgodnie z ustalonymi procedurami Komisji.
20 grudnia 2004 r. Sta y Komitet ds.
cucha ywno ciowego i Zdrowia Zwierz t przyj
poni sze wnioski oraz uzna , e w wietle zdobytego do wiadczenia procedura ta powinna by
kontynuowana a do pe nego wej cia w ycie Rozporz dzenia z dniem 1 stycznia 2005 r.
Niniejsze wnioski czyni si szeroko dost pnymi dla wszystkich zainteresowanych stron.
Niniejszy dokument ma na celu pomaga wszystkim uczestnikom
cucha ywno ciowego w
lepszym zrozumieniu oraz w prawid owym i jednolitym stosowaniu przepisów Rozporz dzenia.
Nale y jednak e podkre li , i nie ma on statusu prawnego, za w przypadku wyst pienia sporu
ostateczn interpretacj ustala Trybuna Sprawiedliwo ci.
Ponadto nale y stwierdzi , e niektóre kwestie nale ce do kategorii podmiotów dzia aj cych na
rynku spo ywczym i pasz by y przedmiotem pisemnego stanowiska Komisji.3
Niniejszy dokument porusza nast puj ce kwestie:
• Obowi zki (art. 17);
• Monitorowanie (art. 18);
• Wycofanie z rynku, wycofanie zakupionego produktu od konsumenta oraz
poinformowanie o rodkach spo ywczych i paszach (art. 19 i 20) w odniesieniu do
wymaga bezpiecze stwa dla rodków spo ywczych i rodków ywienia zwierz t (art.
14 i 15);
•
ywno i pasze przywo one do Wspólnoty i wywo one ze Wspólnoty (art. 11 i 12).

3

Pisemne zapytanie E-2704/04 W. Pieck’a dotycz ce wdro enia wymogów monitorowania w odniesieniu do
instytucji charytatywnych.
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ARTYKU 17
OBOWI ZKI

________________
Artyku 17
1. Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym i pasz zapewniaj , na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji w przedsi biorstwach b cych pod ich kontrol , zgodno tej
ywno ci lub pasz z wymogami prawa ywno ciowego w ciwymi dla ich dzia alno ci i
kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.
2. Pa stwa Cz onkowskie wprowadzaj w ycie prawo ywno ciowe oraz monitoruj i kontroluj
przestrzeganie przez podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym odpowiednich wymogów prawa
ywno ciowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
W tym celu Pa stwa Cz onkowskie zachowuj system oficjalnych kontroli i innych dzia
stosownych do okoliczno ci, z uwzgl dnieniem informowania opinii publicznej o bezpiecze stwie
i ryzyku zwi zanym z ywno ci i paszami, nadzorem nad bezpiecze stwem ywno ci i pasz oraz
innych dzia aniach monitoruj cych, obejmuj cych wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i
dystrybucji.
Pa stwa Cz onkowskie ustanawiaj równie zasady dotycz ce rodków i kar maj cych
zastosowanie w przypadku naruszenia prawa ywno ciowego i paszowego. Ustanowione rodki i
kary powinny by skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj ce.

I.1. Uzasadnienie
• Niniejszy artyku odnosi si do celu wytyczonego w “Bia ej Ksi dze Bezpiecze stwa
ywno ci”, której zadaniem jest zdefiniowanie ról w ciwych instytucji Pa stw Cz onkowskich
oraz wszystkich kategorii osób bezpo rednio zaanga owanych w
cuch ywno ciowy i
paszowy, zwanych dalej „ cuchem ywno ciowym” (tj. rolników, producentów ywno ci i
pasz, importerów, po redników, dystrybutorów, publicznych i prywatnych zak adów ywienia,
itp.).
• Zwa ywszy na fakt, e podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym4 jest odpowiedzialny za
opracowanie bezpiecznego systemu zaopatrywania w ywno /pasze oraz zapewnienia
bezpiecze stwa dostarczanej ywno ci/pasz, ponosi on ówn odpowiedzialno prawn za
4

Dla celów niniejszego dokumentu termin „podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym” oznacza zarówno podmioty
prowadz ce dzia alno gospodarcz w zakresie rodków spo ywczych, jak i rodków ywienia zwierz t.

4

zapewnienie zgodno ci danego produktu z wymaganiami prawa
szczególno ci za jego bezpiecze stwo.

ywno ciowego5, a w

I.2. Implikacje
• Art.17 ust. 1 nak ada na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym i pasz obowi zek
aktywnego uczestnictwa we wdra aniu wymaga
prawa ywno ciowego w drodze
weryfikowania spe niania ww. wymaga . Wymóg ten jest ci le powi zany z pozosta ymi
wymaganiami obowi zkowymi wytyczonymi przez prawodawstwo szczegó owe (na przyk ad
wdro enie Analizy Zagro
i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) w zakresie higieny
ywno ci).
• Tym samym art.17 ust. 1 nak ada na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym
odpowiedzialno za dzia alno przez nich kontrolowan zgodnie z klasycznymi zasadami
odpowiedzialno ci, zgodnie z którymi dana osoba ponosi odpowiedzialno za kwestie i
dzia ania podlegaj ce jej kontroli. Tym samym wzmacnia to wymóg zawarty we wspólnotowym
porz dku prawnym, maj cy zastosowanie w dziedzinie prawa ywno ciowego (nie tylko w
prawodawstwie w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, ale tak e w innym prawodawstwie w
zakresie ywno ci) i zakazuje Pa stwom Cz onkowskim utrzymywanie lub uchwalanie takich
przepisów krajowych, które mog yby zwalnia podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym z tego
obowi zku.
• Mimo, i wymóg nak adany przez art.17 ust. 1wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005r.,
odpowiedzialno podmiotu dzia aj cego na rynku spo ywczym powinna w praktyce wynika z
naruszenia danego wymogu prawa ywno ciowego (oraz z zasad odpowiedzialno ci cywilnej lub
karnej krajowego porz dku prawnego danego Pa stwa Cz onkowskiego). Post powanie w
sprawie naruszenia wymogów nie b dzie prowadzone w oparciu o art. 17, a w oparciu o przepisy
krajowego porz dku prawnego oraz naruszonego prawa.
• Art.17 ust. 2 nak ada na w ciwe instytucje Pa stw Cz onkowskich powinno monitorowania
i kontrolowania, czy wymagania prawa ywno ciowego s wyczerpuj co i skutecznie
egzekwowane na wszystkich etapach cucha ywno ciowego.

I.3. Wk ad/Oddzia ywanie
I.3.1. Ogólny wymóg zgodno ci i weryfikacji
• Z dniem 1 stycznia 2005 r. niniejsza zasada staje si wymogiem ogólnym maj cym
zastosowanie we wszystkich Pa stwach Cz onkowskich we wszystkich obszarach prawa
ywno ciowego.
5
Dla celów niniejszego dokumentu termin „prawo ywno ciowe” oznacza prawo dotycz ce zarówno rodków
spo ywczych, jak i rodków ywienia zwierz t, a termin „bezpiecze stwo ywno ci” dotyczy zarówno rodków
spo ywczych, jak i rodków ywienia zwierz t.
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• Wzmocnienie niniejszego wymogu powinno eliminowa rozbie no ci powoduj ce bariery w
handlu i zniekszta cenie konkurencyjno ci w ród podmiotów dzia aj cych na rynku
spo ywczym.
• Niniejszy wymóg podnosi kwesti fundamentalnej roli podmiotów dzia aj cych na rynku
spo ywczym w polityce od pola do sto u odnosz c si do wszystkich sektorów
cucha
ywno ciowego, a w szczególno ci do bezpiecze stwa ywno ci.

I.3.2. Podzia odpowiedzialno ci
• Art. 17 ma na celu:
- Zdefiniowanie zakresu odpowiedzialno ci/obowi zków podmiotów dzia aj cych na
rynku spo ywczym i rozró nienie ich od obowi zków Pa stw Cz onkowskich oraz
- Rozci gni cie na wszystkie obszary prawa ywno ciowego zasady zgodnie z któr
ówna odpowiedzialno
za zgodno
produktu z prawem ywno ciowym, a w
szczególno ci za bezpiecze stwo ywno ci spoczywa na podmiocie dzia aj cym na rynku
spo ywczym.
• Artyku nie ma mocy wprowadzaj cej wspólnotowy system normuj cy podzia
odpowiedzialno ci mi dzy poszczególne ogniwa cucha ywno ciowego. Ustanowienie faktów
i okoliczno ci mog cych prowadzi do postawienia podmiotowi zarzutów wynikaj cych z
odpowiedzialno ci cywilnej lub karnej jest z onym zagadnieniem nale cym w znacznej
mierze od porz dków prawnych poszczególnych Pa stw Cz onkowskich.
• Nale y zaznaczy , i wszelkie dyskusje dotycz ce kwestii odpowiedzialno ci powinny bra
pod uwag fakt, e wspó dzia anie pomi dzy producentami, wytwórcami i dystrybutorami staje
si coraz bardziej z one. Tym samym w wielu przypadkach pocz tkowy podmiot dzia aj cy na
rynku spo ywczym jest zwi zany wynikaj cymi z umowy zobowi zaniami wobec wytwórców
czy dystrybutorów, a zobowi zuj cymi go do spe nienia wymogów w zakresie jako ci i/lub
bezpiecze stwa. Dystrybutorzy z kolei w coraz wi kszym zakresie zlecaj produkcj towarów
pod w asn mark i odgrywaj g ówn rol w procesie opracowywania i projektowania produktu.
Ww. nowa sytuacja na rynku powinna zatem prowadzi raczej do zwi kszonej wspólnej
odpowiedzialno ci, ni do rozproszonej odpowiedzialno ci poszczególnych uczestników.
Jednak e poszczególne ogniwa cucha ywno ciowego powinny podejmowa rodki niezb dne
do zapewnienia zgodno ci produktu z wymaganiami prawa ywno ciowego w kontek cie
asnych czynno ci, stosuj c zasady HACCP oraz inne podobne instrumenty.
W przypadku niespe nienia przez produkt wymoga
prawa ywno ciowego zakres
odpowiedzialno ci poszczególnych ogniw
cucha winien by oceniany pod wzgl dem
wype nienia b
niewype nienia swych obowi zków przez dane ogniwo.
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II. ARTYKU 18
MONITOROWANIE
________________
Akapit 28 preambu y do Rozporz dzenia
Do wiadczenie dowodzi, e funkcjonowanie rynku wewn trznego ywno ci i pasz mo e by
zagro one, je eli nie jest mo liwe monitorowanie ruchu ywno ci i pasz. Dlatego te konieczne
jest ustanowienie ca ciowego systemu monitorowania ruchu w handlu ywno ci i paszami tak,
aby mog o mie miejsce ukierunkowane i precyzyjne wycofanie z rynku lub, aby mo na poda
informacj konsumentom lub urz dnikom odpowiedzialnym za kontrol i wskutek tego unikn
ewentualnych zb dnych zak óce o szerokim zasi gu, w przypadku problemów z
bezpiecze stwem ywno ci.
Akapit 29 preambu y do Rozporzadzenia
Nale y zapewni , aby przedsi biorstwo sektora ywno ciowego lub paszowego, cznie z
importerem, mog o by uto samiane przynajmniej z przedsi biorstwem, z którego dostarczona
zosta a ywno , pasza, zwierz ta b
substancja, która mo e by zawarta w ywno ci lub
paszy, w celu zapewnienia mo liwo ci ich lokalizacji na wszystkich etapach dochodzenia
Artyku 3 ust. 15
„Mo liwo monitorowania” oznacza mo liwo kontrolowania przemieszczania si ywno ci,
paszy, zwierz cia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania lub, która mo e by
dodana do ywno ci lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
Artyku 18
1. Nale y zapewni mo liwo monitorowania ywno ci, pasz, zwierz t hodowlanych oraz
wszelkich substancji przeznaczonych do dodania do ywno ci lub pasz, b
które mo na do nich
doda na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
2. Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym i pasz powinny móc zidentyfikowa ka da osob ,
która dostarczy a im rodek spo ywczy, pasz , zwierz hodowlane lub substancj przeznaczon
do dodania do ywno ci lub pasz, b
któr mo na do nich doda .
W tym celu podmioty te powinny utworzy systemy i procedury umo liwiaj ce przekazanie takich
informacji na danie w ciwych w adz.
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3. Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym i pasz powinny utworzy systemy i procedury
identyfikacji innych przedsi biorstw, którym dostarczyli swoje produkty. Informacje te zostan
przekazane na danie w ciwych w adz.
4. ywno lub pasze wprowadzane na rynek lub, które mog by wprowadzone na ten rynek we
Wspólnocie, powinny by stosownie etykietowane lub oznakowane w celu u atwienia ich
monitorowania, za pomoc stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odno nymi
wymogami lub bardziej szczegó owymi przepisami.
5. Zgodnie z procedur okre lon w art. 58 ust. 2 mog zosta przyj te przepisy w celu
stosowania wymogów niniejszego artyku u w odniesieniu do konkretnych sektorów.

II.1. Uzasadnienie
Niedawne zagro enia zwi zane z ywno ci (BSE, dioksyny) udowodni y, e konieczno
monitorowania ywno ci i pasz jest kwesti najwy szej wagi w celu zapewnienia ochrony
konsumenta. W szczególno ci mo liwo prze ledzenia pochodzenia produktu u atwia wycofanie
go z rynku i umo liwia dostarczenie konsumentom ukierunkowanej i precyzyjnej informacji na
temat danego produktu. Jednak e nie samo monitorowanie czyni produkt bezpiecznym – w celu
zapewnienia bezpiecze stwa danego produkty niezb dne jest stosowanie instrumentów
zarz dzania ryzykiem.
• Monitorowanie zmierza do m.in. zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci, uczciwego handlu
mi dzy podmiotami oraz rzetelno ci informacji dostarczanej konsumentowi. Rozporz dzenie
wprowadza obowi zek monitorowania przede wszystkim dla celów zapewnienia bezpiecze stwa
ywno ci oraz w celu u atwienia wycofywania z rynku niebezpiecznych rodków spo ywczych i
pasz.
• Monitorowanie ma na celu umo liwienie zapewnienia ukierunkowanego i precyzyjnego
wycofania produktu z rynku b
od konsumentów, a tak e dostarczenia precyzyjnej informacji
konsumentom i podmiotom dzia aj cym na rynku spo ywczym, przeprowadzenia oceny ryzyka
przez kompetentne instytucje oraz unikni cia wszelkich dalszych zak óce w handlu.

II.2. Implikacje
• Artyku 18 zobowi zuje podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym do:
- posiadania mo liwo ci zidentyfikowania dostawcy danego produktu;
- posiadania systemów i procedur umo liwiaj cych udost pnienie tego typu informacji na
danie w ciwych instytucji.
Obowi zek polega na podej ciu „krok wstecz”-“krok naprzód”, co dla podmiotów dzia aj cych
na rynku spo ywczym oznacza:
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- konieczno
posiadania systemu umo liwiaj cego identyfikacj bezpo redniego
dostawcy (dostawców) oraz bezpo redniego odbiorcy (odbiorców) ich produktów.
- ustanowienia po czenia „dostawca-produkt” (tj. mo liwo ci ustalania, które produkty
pochodz od których dostawców).
- ustanowienia po czenia „klient-produkt” (tj. mo liwo ci ustalania, które produkty
zosta y dostarczone do których klientów). Wymóg ten nie dotyczy podmiotów b cych
klientami ko cowymi.

II.3. Wk ad/Oddzia ywanie
• Mimo, i monitorowanie nie jest nowym poj ciem w cuchu ywno ciowym, po raz pierwszy
we wspólnotowym horyzontalnym akcie prawnym zosta wyra nie okre lony obowi zek
identyfikacji dostawców i bezpo rednich odbiorców produktów na ony na wszystkie
podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym. W rezultacie art. 18 okre la nowy obowi zek
podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym.
•
Artyku 18 jest sformu owany raczej w kategoriach swego celu i zamierzonego wyniku,
ni w kategoriach zalece , jak rzeczony wynik osi gn .
Niniejsze bardziej ogólne podej cie, bez uszczerbku dla wymaga szczególnych, umo liwia
przemys owi rodków spo ywczych i pasz wi ksz elastyczno w realizacji wymogu i tym
samym mo e zredukowa koszty spe niania wymaga . Jednak e wymaga ono aktywnej roli w
zapewnieniu skutecznego wdro enia zarówno ze strony podmiotów dzia aj cych na rynku
spo ywczym, jak i organów urz dowej kontroli. Sytuacja ta mo e spowodowa pewne trudno ci,
jakkolwiek dopracowanie przez przemys kodeksu praktyk mog oby zmniejszy ów problem.

II.3.1. Zakres wymogu monitorowania
i)

Produkty obj te wymogiem.

• Sformu owanie niniejszego artyku u, a w szczególno ci cz ci okre laj cej substancj
przeznaczon do dodania do ywno ci lub pasz, b
któr mo na do nich doda “ nie nale y
interpretowa w takim sensie, e weterynaryjne produkty lecznicze, rodki ochrony ro lin czy
nawozy wchodz w zakres niniejszego wymogu. Nale y zauwa , i niektóre z tych produktów
podlegaj szczegó owym rozporz dzeniom lub dyrektywom, które mog nak ada nawet bardziej
surowe wymagania w zakresie ich monitorowania.
• Produkty obj te wymogiem monitorowania to produkty, które wchodz lub mog wchodzi w
sk ad danego produktu jako cz
rodka spo ywczego lub paszy w trakcie jego produkcji,
przygotowywania lub przetwarzania. Obejmuje to na przyk ad wszelkiego typu sk adniki rodka
spo ywczego lub paszy, wliczaj c w to równie zbo a wchodz ce w sk ad tego produktu, a
wy czaj c zbo e w formie ziarna s
cego do wysiewu.
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• Podobnie opakowania nie wchodz w sk ad danego rodka spo ywczego w rozumieniu art. 2
oraz nie wchodz w zakres art. 18, niezale nie od istnienia mo liwo ci przej cia ich sk adników
do samego produktu. Monitorowanie materia ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
ywno ci podlega zasadom okre lonym w Rozporz dzeniu nr 1935/2004 z dnia 27 pa dziernika
2004 r.6
• Ponadto rozporz dzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny rodków spo ywczych oraz
przysz e rozporz dzenie ustanawiaj ce wymagania w zakresie higieny pasz ustanowi ,
pocz wszy od 1 stycznia 2006 r., zwi zek pomi dzy ywno ci /paszami a weterynaryjnymi
produktami leczniczymi i rodkami ochrony ro lin, uzupe niaj c tym samym t luk , za rolnicy
zostan zobowi zani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji tych produktów.

ii)

Podmioty obj te wymogiem

• Artyku 18 Rozporz dzenia odnosi si do podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym na
wszystkich etapach
cucha ywno ciowego, od produkcji pierwotnej (zwierz s
ce do
produkcji ywno ci, plony) przez przetwarzanie a do dystrybucji. Wymóg ten dotyczy równie
instytucji charytatywnych, jednak e Pa stwa Cz onkowskie powinny wzi
pod uwag
szczególn sytuacj instytucji charytatywnych oraz dzia alno ci dobroczynnych w kontek cie
egzekwowania i sankcji.
• Artyku 3 punkt 2 i 5 okre la podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym jako „prowadz ce
jak kolwiek dzia alno zwi zan z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji
ywno ci i pasz”. W zakres tej definicji wchodz tak e podmioty zajmuj ce si transportem i
przechowywaniem produktów, jako podejmuj cy dzia ania zwi zane z dystrybucj
ywno ci/pasz i tym samym podlegaj cy przepisom art. 18.
• W przypadku, kiedy transport wchodzi w sk ad dzia alno ci podmiotu dzia aj cego na rynku
spo ywczym, podmiot podlega przepisom art. 18. Dla jednostki transportowej wystarczy mo e
dokumentacja produktów dostarczanych klientom, jako e inne jednostki b
prowadzi
dokumentacj produktów dostarczonych przez dostawców.
• Producenci weterynaryjnych produktów leczniczych, rodków do produkcji ro lin (takich jak
nasiona) nie podlegaj przepisom art. 18.

iii) Zastosowanie do eksporterów z pa stw trzecich (w nawi zaniu do art. 11)
• Postanowienia w zakresie monitorowania nie maj zastosowania do terytoriów spoza
Wspólnoty. Postanowienia te odnosz si to do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i
dystrybucji na terenie Wspólnoty, od poziomu importera po handel detaliczny.

6

Rozporz dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 z dnia 27 pa dziernika 2004 r., Dz.U. WE L
338 z 13.11.2004 r., str.4
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• Artyku 11 nie powinien by interpretowany jako rozszerzenie wymogu monitorowania na
podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym pa stw trzecich. ywno i pasze przywo one do
Wspólnoty musz spe nia stosowne wymagania prawa ywno ciowego Wspólnoty.
• Nie jest prawnie wymagane, aby eksporterzy w partnerskich pa stwach handlowych spe niali
wymóg monitorowania maj cy zastosowanie na trenie Wspólnoty (za wyj tkiem okoliczno ci
okre lanych przez szczegó owe umowy dwustronne w niektórych wra liwych sektorach lub
okre lanych przez szczegó owe wspólnotowe wymogi prawne, na przyk ad w sektorze
weterynaryjnym).
• Cel art. 18 jest dostatecznie osi gany, gdy wymóg monitorowania rozci ga si na importera.
Jako, e importer z terytorium Wspólnoty jest zobowi zany do zidentyfikowania, od którego
podmiotu w pa stwie trzecim dany produkt zosta sprowadzony, wymagania i cel art. 18 uwa a
si za spe nione.
• Cz st praktyk w przypadku niektórych podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym
Wspólnoty jest
danie od partnerów handlowych spe niania wymogu monitorowania
wykraczaj ce poza zasad „krok wstecz”-“krok naprzód”. Nale y jednak e zaznaczy , i tego
typu dania s cz ci postanowie umowy, nie za wymogiem stawianym przez niniejsze
Rozporz dzenie.

II.3.2. Realizacja wymogu monitorowania
i) Identyfikacja dostawców i klientów przez podmioty dzia aj ce na rynku
spo ywczym
- Podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym powinien by w stanie zidentyfikowa ka
„osob ”, od której otrzyma ywno /surowiec. Osob t mo e by osoba prywatna (na przyk ad
my liwy lub grzybiarz) lub osoba prawna. Akapit 29 preambu y do Rozporz dzenia okre la, e
podmiot musi zidentyfikowa
przynajmniej przedsi biorstwo, od którego otrzyma
ywno /pasz lub substancj przeznaczon do dodania do ywno ci lub pasz, b
któr mo na
do nich doda .
Nale y sprecyzowa , i termin „otrzymywanie” nie powinien by interpretowany jako zwyk e
dostarczenie ywno ci/paszy lub zwierz cia hodowlanego (obejmuj ce na przyk ad kierowc
samochodu dostawczego zatrudnianego przez dany podmiot). Identyfikacja nazwiska osoby
fizycznie dostarczaj cej produkt nie gwarantuje mo liwo ci monitorowania produktu w cuchu
ywno ciowym i nie jest celem niniejszej zasady.
- Podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym ma obowi zek identyfikowa te przedsi biorstwa
(osoby prawne), którym dostarcza swoje produkty (z wyj tkiem konsumenta ko cowego). W
przypadku handlu pomi dzy przedsi biorstwami detalicznymi, takich jak pomi dzy
dystrybutorem a restauracj , wymóg monitorowania równie ma zastosowanie.
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ii)

Monitorowanie wewn trzne

• Zamierzeniem art. 18 jest zapewnienie pewnego poziomu monitorowania wewn trznego u
podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym. Art. 18 nale y odczytywa w powi zaniu z
akapitem 28, który odnosi si do ca ciowego systemu monitorowania ruchu w handlu
ywno ci i paszami tak, aby mog o mie miejsce ukierunkowane i precyzyjne wycofanie z rynku
) i wskutek tego [mo na by o] unikn ewentualnych zb dnych zak óce o szerokim zasi gu,
w przypadku problemów z bezpiecze stwem ywno ci .
• System monitorowania wewn trznego przyniesie korzy ci podmiotowi umo liwiaj c bardziej
ukierunkowane i precyzyjne wycofywanie z rynku. Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym
mog y zaoszcz dzi na kosztach dzi ki oszcz dno ci czasu oraz unikni ciu zb dnych
zak óce o szerokim zasi gu.
• Bez uszczerbku dla bardziej szczegó owych zasad, niniejsze Rozporz dzenie nie wymusza na
podmiotach ustanowienia po czenia (tzw. monitorowania wewn trznego) pomi dzy produktami
wej ciowymi i wyj ciowymi. Ponadto nie nak ada ono wymogu prowadzenia dokumentacji na
temat dzielenia i czenia partii produktów w ramach przedsi biorstwa w celu utworzenia
poszczególnych produktów czy nowych partii.
• Reasumuj c, podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym powinny by zach cane do tworzenia
systemów monitorowania wewn trznego, opracowywanych z my
o charakterze dzia alno ci
przez nich prowadzonej (przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucja ywno ci, itp.) Decyzja
odno nie poziomu szczegó owo ci monitorowania wewn trznego powinna nale
do samych
podmiotów, proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru przedsi biorstwa.

iii)

Systemy monitorowania okre lane przez prawodawstwo szczegó owe

Oprócz prawodawstwa szczegó owego okre laj cego zasady monitorowania bezpiecze stwa
ywno ci zgodnie z art. 18 dla niektórych sektorów/produktów istnieje zbiór szczegó owych
uregulowa okre laj cych standardy marketingowe i jako ciowe niektórych produktów.
Uregulowania te, cz sto s
ce celom czysto handlowym, zawieraj przepisy w zakresie
identyfikacji produktów, przesy ania dokumentów towarzysz cych transakcjom, prowadzeniem
dokumentacji, itp.
Do spe nienia wymogu okre lonego w art. 18 mog by wykorzystywane wszelkie inne systemy
identyfikacji produktów funkcjonuj ce w zakresie przepisów szczegó owych, o ile umo liwiaj
one identyfikacj dostawców i bezpo rednich odbiorców produktów na wszystkich etapach
produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
Nale y jednak e stwierdzi , i wymogi monitorowania okre lone przez niniejsze Rozporz dzenie
wymaganiami ogólnymi i tym samym obowi zuj cymi zawsze. Okre lenie, czy przepisy
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monitorowania sektorowego spe niaj wymagania stawiane w art. 18 wymaga oby szczegó owej
analizy tych przepisów.

iv)

Typy informacji do przechowywania

Artyku 18 nie precyzuje, jakie typy informacji maj by przechowywane przez podmioty
dzia aj ce na rynku spo ywczym. Wszelkie informacje w ciwe dla celów monitorowania
powinny by przechowywane w zale no ci od cech poszczególnych systemów monitorowania.
Jednak e w celu spe nienia zamierzenia art. 18 za niezb dne uwa a si rejestrowanie
nast puj cych informacji. Informacje te mog by zaklasyfikowane w dwóch kategoriach,
zgodnie ze stopniem wa no ci:
- pierwsza kategoria obejmuje wszelkie informacje, które nale y udost pni w
adzom w ka dym przypadku:

ciwym

o Nazwa i adres dostawcy oraz rodzaj dostarczonego przez niego produktu.
o Nazwa i adres odbiorcy oraz rodzaj dostarczonego mu produktu.
o Data transakcji/dostawy.
Rejestrowanie daty transakcji/dostawy wynika bezpo rednio z rejestracji dwóch pozosta ych
pozycji. W przypadku, kiedy ten sam typ produktu jest wielokrotnie dostarczany do podmiotu,
sama rejestracja nazwy dostawcy i rodzaju produktu nie spe ni wymogu monitorowania.
- druga kategoria obejmuje dodatkowe informacje, których rejestrowanie jest wysoce
rekomendowane:
o Wielko lub ilo
o Numer partii, je li dotyczy.
o Bardziej szczegó owy opis produktu (opakowany b
luzem, odmiana
owocu/warzywa, produkt w stanie surowym b
przetworzonym).
Rodzaj rejestrowanych informacji nale y wybra w zale no ci od zakresu dzia alno ci podmiotu
(rodzaju i rozmiaru przedsi biorstwa) oraz charakterystyki systemu monitorowania.
Kryzysy dotycz ce ywno ci pokaza y, e ledzenie komercyjnego przep ywu produktów
(poprzez faktury na poziomie przedsi biorstw) by o niewystarczaj ce dla monitorowania
fizycznego przep ywu produktów. Niezb dne jest zatem, aby system monitorowania
poszczególnych podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym by opracowany z my
o
ledzeniu fizycznego przep ywu produktów, które umo liwi skuteczne monitorowanie np.
rejestrowanie adresu jednostek produkuj cych.

v)

Udost pnianie danych monitorowania

13

• Artyku 18 nak ada na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym obowi zek posiadania
systemów i procedur w celu umo liwienia monitorowania ich produktów. Jakkolwiek artyku nie
okre la szczegó ów tych systemów, u ycie terminów „system” i „procedura” oznacza system
zorganizowany b cy w stanie dostarczy niezb dnych informacji na danie w ciwych
adz.
• Najistotniejszym punktem dobrego systemu monitorowania spe niaj cego cel okre lony w
akapicie 28 preambu y do Rozporzadzenia jest czas konieczny do dostarczenia szybkiej i
precyzyjnej informacji. Opó nienie w dostarczeniu w ciwej informacji uniemo liwi oby
niezw oczn reakcj w przypadku wyst pienia kryzysu.
• Informacje zaliczaj ce si do ww. pierwszej kategorii powinny by dla w
dost pne natychmiastowo.

ciwych w adz

• Informacje zaliczaj ce si do ww. drugiej kategorii powinny by dost pne tak szybko, jak to w
praktyce mo liwe, z uwzgl dnieniem terminów stosownych do okoliczno ci.

vi)

Czas przechowywania dokumentacji

Artyku 18 nie przewiduje minimalnego okresu przechowywania dokumentacji. Ogólnie uwa a
si , e dokumenty handlowe s przechowywane przez okres 5 lat dla celów podatkowych. Ten
okres, liczony pocz wszy od daty wyprodukowania produktu lub dostarczenia informacji o nim
do dokumentacji monitorowania7, wydaje si spe nia cel stawiany w art. 18.
Jednak e ta ogólna zasada powinna by zmodyfikowana w niektórych przypadkach:
- Dla produkótw8 bez okre lonego okresu przechowywania dotyczy ogólna zasada 5 lat;
- Dla produktów z okresem przechowywania d szym ni 5 lat nale y przechowywa
dokumentacj przez termin okresu przechowywania plus 6 miesi cy;
- Dla produktów szybko psuj cych si , których termin „przydatno ci do spo ycia” nie
przekracza 3 miesi cy lub nie jest okre lony9, przeznaczonych bezpo rednio dla
konsumenta ko cowego, nale y przechowywa dokumentacj przez okres 6 miesi cy od
daty wyprodukowania lub dostarczenia.
Ponadto nale y wzi pod uwag , e oprócz przepisów monitorowania okre lonych w art. 18
niniejszego Rozporz dzenia, wiele przedsi biorstw spo ywczych podlega bardziej
szczegó owym wymaganiom w zakresie przechowywania dokumentacji (typu informacji i okresu
jej przechowywania). Do w ciwych w adz nale y upewnienie si , e spe niaj one te
wymagania.

7

a dok adniej do dokumentacji obejmuj cej informacje nale ce do pierwszej kategorii okre lonej w par. II 3.4
Takich jak wino.
9
Takich jak owoce, warzywa i produkty bez opakowania.
8

14

*
*

*

III. ARTYKU 19
ODPOWIEDZIALNO
W ZAKRESIE YWNO CI:
PODMIOTY DZIA AJ CE NA RYNKU SPO YWCZYM
_________________
Artyku 19
1. Je eli podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym uwa a lub ma podstawy, aby s dzi , e rodek
spo ywczy przez niego przywo ony, wyprodukowany, przetworzony, wytworzony lub
rozprowadzany nie jest zgodny z wymogami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, natychmiast
rozpocznie post powanie w celu wycofania danej ywno ci z rynku, na którym ta ywno
przesta a znajdowa si pod jego bezpo redni kontrol jako pocz tkowego podmiotu
dzia aj cego na rynku spo ywczym i powiadomi o tym w ciwe w adze. W przypadku, gdy
produkt móg dotrze ju do konsumenta, operator skutecznie i dok adnie poinformuje
konsumentów o przyczynach jego wycofania i w razie konieczno ci odbierze od konsumentów
produkty ju im dostarczone, je eli inne rodki nie by yby wystarczaj ce do zapewnienia
wysokiego poziomu ochrony zdrowia.
2. Podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym odpowiedzialny za handel detaliczny lub dzia alno
zwi zan z dystrybucj , nie dotycz
pakowania, etykietowania, bezpiecze stwa lub
nienaruszalno ci ywno ci, rozpocznie w granicach swojej dzia alno ci post powanie maj ce na
celu wycofanie z rynku produktów niezgodnych z wymogami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci
i b dzie wspó dzia w zapewnieniu bezpiecze stwa ywno ci przekazuj c stosowne informacje
konieczne do monitorowania ywno ci, uczestnicz c w dzia aniach podejmowanych przez
producentów, przetwórców, wytwórców i/lub w ciwe w adze.
3. Je eli podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym uwa a, e rodek spo ywczy, który wprowadzi
na rynek mo e by szkodliwy dla zdrowia ludzi lub ma podstawy, aby tak s dzi , niezw ocznie
informuje o tym w ciwe w adze. Podmioty te informuj w ciwe w adze o dzia aniach
podj tych w celu zapobiegni cia ryzyka dla finalnego odbiorcy i nie powinni uniemo liwia lub
zniech ca nikogo od wspó pracy, zgodnie z prawem krajowym i praktyk prawn , z w ciwymi
adzami, je eli dzia ania takie mog zapobiec, zmniejszy lub zlikwidowa ryzyko zwi zane z t
ywno ci .
4. Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym wspó pracuj z w ciwymi w adzami podczas
dzia
podejmowanych w celu unikni cia lub zmniejszenia ryzyka zwi zanego z dostarczan lub
dostarczon przez siebie ywno ci .

III.1. Uzasadnienie
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• Zobowi zania okre lone w art. 19 Rozporz dzenia maj na celu ograniczenie lub
wyeliminowanie ryzyka zwi zanego z wprowadzeniem na rynek niebezpiecznych rodków
spo ywczych, a tak e zapobie enie, ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka zwi zanego z
wprowadzeniem na rynek ywno ci szkodliwej dla zdrowia.
• Zakres obowi zków podmiotów w odniesieniu do wycofywania produktów z rynku (lub od
konsumenta) oraz powiadamiania o niebezpiecznym produkcie ywno ciowym pozostaje w
korelacji z ogólnymi wymaganiami bezpiecze stwa okre lonymi w art. 14 Rozporz dzenia.
• W celu zapewnienia proporcjonalno ci dzia
zmierzaj cych do ograniczenia lub
wyeliminowania ryzyka nale y odnie
si do odpowiednich kryteriów okre laj cych
niebezpieczny rodek spo ywczy, zwracaj c uwag na fakt, e wycofanie produktu z rynku i od
konsumenta powinno nast pi , gdy natychmiastowe podj cie tego typu akcji jest niezb dne dla
wyeliminowania ryzyka.
• Powiadomienie przez podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym w ciwych w adz jest
istotnym elementem nadzoru rynku, gdy umo liwia w ciwym w adzom monitorowanie, czy
podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym podj y stosowne rodki w celu przeciwdzia ania
zagro eniu spowodowanemu przez wprowadzony na rynek dany rodek spo ywczy b
umo liwia podj cie dodatkowych rodków niezb dnych do unikni cia tego zagro enia.

III.2. Implikacje
• Artyku 19 z dniem 1 stycznia 2005 r. nak ada na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym
szczegó owe zobowi zania w zakresie wycofania z rynku rodków spo ywczych niezgodnych z
wymaganiami bezpiecze stwa oraz powiadomienia o tym fakcie w ciwych w adz. W
przypadku, kiedy produkt móg ju dotrze do konsumenta, podmiot poinformuje go o tym oraz,
w razie konieczno ci, odbierze od niego dostarczony mu produkt.
• Artyku 19 wskazuje na niezb dno ci wspó pracy pomi dzy podmiotami
ywno ciowego dla celów umo liwienia wycofania z rynku niebezpiecznych
spo ywczych.

cucha
rodków

• Artyku 19 nak ada na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym szczegó owy obowi zek
powiadamiania w ciwych w adz o tym, e uwa a lub ma powód s dzi , i produkt
wprowadzony przez niego na rynek mo e by szkodliwy dla zdrowia.
• Artyku okre la ogólny obowi zek wspó pracy podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym
z w ciwymi w adzami w zakresie dzia podejmowanych w celu unikni cia b
ograniczenia
zagro enia spowodowanego przez dostarczany b
ju dostarczony przez nich rodek
spo ywczy.

III.3. Wk ad/Oddzia ywanie
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III.3.1. Artyku 19 ust. 1
i)

Obowi zek wycofania z rynku

Artyku 19 ust. 1 nak ada na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym szczegó owy obowi zek
w zakresie wycofania z rynku ywno ci niezgodnej z wymaganiami bezpiecze stwa oraz
powiadomienia o tym fakcie w ciwych w adz.
Co do definicji wycofania istnieje mo liwo
odniesienia si do definicji okre lonej w
dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpiecze stwa
produktów, która mo na definiuje, e „wycofanie oznacza rodek maj cy na celu zapobie enie
dystrybucji, prezentacji czy oferowaniu konsumentowi niebezpiecznego produktu”.
Nale y podkre li , e w kontek cie art. 19:
- Wycofanie z rynku mo e mie miejsce na ka dym etapie
etapie dostarczania produktu do konsumenta ko cowego;
- Obowi zek poinformowania w

cucha ywno ciowego, nie tylko na

ciwych w adz o wycofaniu wynika z obowi zku wycofania;

- Obowi zek wycofania z rynku ma zastosowania w przypadku
kryteriów:

cznego spe nienia dwóch

Ø Kryterium pierwsze wycofania: dany rodek spo ywczy jest uznany przez podmiot
dzia aj cy na rynku spo ywczym za niezgodny z wymaganiami bezpiecze stwa
ywno ci
Artyku 14 Rozporz dzenia okre la sposób post powania w przypadku wyst pienia tego typu
okoliczno ci.
Ust py 2, 3, 4 i 5 definiuj ogólne kryteria, które nale y wzi
za niebezpieczny.

pod uwag przy uznaniu produktu

- Artyku 14 ust. 2 precyzuje, e rodek spo ywczy jest uznawany za niebezpieczny, je eli
uwa a si , e jest szkodliwy dla zdrowia b
nie nadaje si do spo ycia przez ludzi.
- Artyku 14 ust. 3 stanowi, e podczas podejmowania decyzji, czy dany rodek
spo ywczy jest niebezpieczny, nale y mie na wzgl dzie zwyk e warunki korzystania z
ywno ci przez konsumenta oraz wykorzystywania jej na ka dym etapie produkcji,
przetwarzania i dystrybucji oraz informacje przeznaczone dla konsumenta.
- Artyku 14 ust. 4 i 5 okre la kryteria, które nale y wzi pod uwag podczas
podejmowania decyzji, e rodek spo ywczy jest szkodliwy dla zdrowia b
nie nadaje
si do spo ycia przez ludzi.
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Artyku 14 ust. 7 i 9 precyzuj , e ywno
zgodna ze szczegó owymi przepisami
wspólnotowymi (lub, w przypadku braku szczegó owych przepisów wspólnotowych, z
ustawodawstwem krajowym) reguluj cymi bezpiecze stwo ywno ci jest uwa ana za
bezpieczn .
Ponadto, sformu owania art. 14 ust. 8, nawet je li jest to wyja nione w ramach dzia
ciwych w adz, dopuszczaj , i mimo zgodno ci ywno ci ze szczegó owymi przepisami
maj cymi do niego zastosowanie mo e ona zosta uznana za niebezpieczn .
Ø Kryterium drugie wycofania: dany rodek spo ywczy10 zosta wprowadzony na
rynek i przesta znajdowa si pod bezpo redni kontrol pocz tkowego podmiotu
dzia aj cego na rynku spo ywczym
Niniejsze kryterium wywodzi si ze sformu owania „wycofanie z rynku”, zastosowanego w art.
19 ust. 1. Sformu owanie to zak ada, e dany rodek spo ywczy zosta wprowadzony na rynek.
Ponadto art. 19 ust. 1 okre la, i wycofywanie z rynku nast puje tylko w przypadku, gdy dany
produkt przesta znajdowa si pod bezpo redni kontrol pocz tkowego podmiotu dzia aj cego
na rynku spo ywczym.
Tym samym zakres wycofywania z rynku przewidzianego w ramach art. 19 ust. 1 nie dotyczy
wycofywania produktu przed wprowadzeniem go na rynek. Ponadto wycofywanie produktu,
który nie przesta znajdowa si pod bezpo redni kontrol podmiotu dzia aj cego na rynku
spo ywczym nie jest okre lanie jako wycofywanie w rozumieniu art. 19 ust. 1.
Sformu owanie „przesta znajdowa si pod bezpo redni kontrol pocz tkowego podmiotu
dzia aj cego na rynku spo ywczym” podkre la, e kiedy istnieje mo liwo
usuni cia
niezgodno ci produktu ze strony podmiotu dzia aj cego na rynku spo ywczym dzi ki rodkom
asnym, bez potrzeby dania wspó pracy ze strony innych podmiotów, nie ma tu zastosowania
obowi zek wynikaj cy z art. 19 ust. 1. Istotne jest tu dodatkowe sformu owanie „pocz tkowego
podmiotu dzia aj cego na rynku spo ywczym”, gdy zak ada ono, ze produkt opu ci na przyk ad
zak ad przetwórstwa i znajduje si w r kach innego operatora (zmiana etapu wewn trz
cucha
ywno ciowego).
Zakres wycofywania okre lony w art. 19 ust. 1 nie ogranicza zakresu wycofywania w ramach
decyzji podj tych przez w ciwe w adze. Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym mog
zosta zobowi zane przez w ciwe w adze do wycofania produktu podlegaj cego ich
bezpo redniej kontroli w ka dym przypadku, w którym takie dzia anie jest uzasadnione.
Zakres wycofywania okre lony w art. 19. ust. 1, bez uszczerbku dla zobowi za prawnych
podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym, ma na celu zapewnienie, e w ramach kontroli
podmiotów dane rodki spo ywcze spe niaj wymagania prawa ywno ciowego (np. art. 17 ust. 1
powy ej).

ii)
10

Podej cie praktyczne

Zgodnie z definicj okre lon w art. 2 Rozporz dzenia
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W ramach podej cia wytyczonego w art. 14 nale y uwzgl dni
przypadków:

nast puj ce dwa rodzaje

Ø Dany rodek spo ywczy nie jest zgodny ze szczegó owymi wspólnotowymi (lub
krajowymi) regulacjami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci:
rodek spo ywczy zgodny ze szczegó owymi wspólnotowymi (lub krajowymi) regulacjami w
zakresie bezpiecze stwa ywno ci jest uwa any za bezpieczny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 9.
W przypadku, kiedy dany rodek spo ywczy nie jest zgodny ze szczegó owymi wspólnotowymi
(lub, w ich braku, krajowymi) regulacjami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, mo na wówczas
zak ada , ze jest on niebezpieczny oraz nale y wzi pod uwag kryteria wytyczone w art. 14 ust.
2, 3, 4 i 5.
Kryteria te s kryteriami ogólnymi i nale y je rozpatrywa ka dorazowo w zale no ci od
okoliczno ci danego przypadku. W szczególno ci nale y je rozpatrywa w wietle
szczegó owego ustawodawstwa odnosz cego si do ywno ci.
Przyk adowo, art. 14 ust. 3 okre la, e podczas podejmowania decyzji, e dany rodek
spo ywczy jest niebezpieczny, nale y mie na wzgl dzie zwyk e warunki korzystania z ywno ci
przez konsumenta oraz wykorzystywania jej na ka dym etapie produkcji, przetwarzania i
dystrybucji. Powy sze kryterium ogólne nale y rozpatrywa w ramach stosownego
ustawodawstwa.
Szczegó owe przepisy definiuj na przyk ad ró ne poziomy bezpiecze stwa w zale no ci od
przeznaczenia ywno ci11 ( ywno przeznaczona do bezpo redniego spo ycia przez cz owieka
oraz ywno nieprzeznaczona do bezpo redniego spo ycia przez cz owieka lecz do wtórnego
przetworzenia). Przepisy te zwykle precyzuj dodatkowe wymagania zabezpieczaj ce przed
dostarczeniem do ko cowego konsumenta ywno ci nieprzeznaczonej do bezpo redniego
spo ycia przez cz owieka b
zabezpieczaj ce przed u yciem jej jako sk adnika przed
zastosowaniem wtórnego przetworzenia. Przepisy te musz by bezwzgl dnie przestrzegane.
Mog by
próbek b

tak e kierowane pytania rzeczowe dotycz ce zadowalaj cej reprezentatywno ci
czu ci metod analitycznych.

11

Art. 4 ust. 3 rozporz dzenia Komisji (WE) nr 466/2001 ustalaj cego najwy sze dopuszczalne poziomy dla
niektórych zanieczyszcze w rodkach spo ywczych okre la „rzechy arachidowe, orzechy oraz owoce suszone nie
spe niaj ce wymaga dotycz cych najwy szych dopuszczalnych poziomów okre lonych w za czniku I pakt 2.1.1.1.
oraz zbo a nie spe niaj ce wymaga dotycz cych najwy szych dopuszczalnych poziomów okre lonych w za czniku
I ppkt 2.1.2.1 mog by wprowadzone do obrotu pod warunkiem e produkty te: a) nie s przeznaczone do
bezpo redniego spo ycia przez ludzi lub u ycia jako sk adnik rodków spo ywczych; b) spe niaj wymagania
dotycz ce najwy szych dopuszczalnych poziomów okre lonych w za czniku I ppkt 2.1.1.2, dla orzechów
arachidowych i za czniku I ppkt 2.1.1.3, dla orzechów i owoców suszonych; c) zosta y poddane wtórnemu
przetworzeniu obejmuj cemu (…); d) s etykietowane poprzez wyra ne wskazanie ich miejsca przeznaczenia i
zawieraj wskazówk ‘produkt, przed spo yciem przez cz owieka lub u yciem jako sk adnik rodka spo ywczego,
musi by poddany sortowaniu lub innemu fizycznemu przetworzeniu w celu zmniejszenia zawarto ci aflatoksyn’ ".
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Ustawodawstwo b
wytyczne krajowe mog równie okaza si przydatne w rozstrzygni ciu o
niebezpiecznym charakterze danego produktu (niektóre regulacje krajowe zawieraj w
szczególno ci przepisy w zakresie rodków spo ywczych szkodliwych dla zdrowia b
nie
nadaj cych si do spo ycia przez ludzi). Powy sze regulacje b
wytyczne musz by zgodne z
art. 14 b
wspólnotowymi regulacjami sektorowymi, gdy podaj one definicj ywno ci
niebezpiecznej12. W szczególno ci, wzi wszy pod uwag , e celem art. 14 jest wytyczenie
wymaga w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, powy sze regulacje nale y ograniczy do
identyfikacji przypadków, w których wyst puje bezpo rednie b
niebezpo rednie zagro enie
dla zdrowia ludzkiego ze strony danego rodka spo ywczego.
Niniejsza cz
zosta a w szczególno ci uznana za wymagaj
ewentualnej zmiany w wietle zgromadzonego do wiadczenia.

dalszego omówienia oraz

Ø Dany rodek spo ywczy jest zgodny ze szczegó owymi wspólnotowymi (lub, przy
ich braku, krajowymi) regulacjami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, niemniej
istniej powody, aby uzna go za niebezpieczny
W przypadku, kiedy podmiot uwa a, b
ma powody s dzi , e dany rodek spo ywczy jest
niebezpieczny mimo jego zgodno ci ze szczegó owymi wspólnotowymi (lub, przy ich braku,
krajowymi) regulacjami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, powinien on równie wycofa go
z rynku.
Tego typu przypadek mo e mie miejsce w razie przypadkowego (b
celowego)
zanieczyszczenia nie przewidzianego w przepisach. Na przyk ad kiedy podmiot, na podstawie
posiadanych przez siebie informacji, ma powody s dzi , e spo ycie danego rodka
spo ywczego, w razie wprowadzenia go na rynek, spowoduje zatrucie pokarmowe b
oka e si
w inny sposób szkodliwe dla zdrowia konsumenta, powinien on wycofa ów produkt z rynku.
Obecno w danym rodku spo ywczym obcego surowca mog cego potencjalnie wywo
obra enia (np. sz a czy metalu) równie zalicza aby si do powy szej kategorii. Mimo, i nie jest
to przypadek zawsze wyra nie przewidziany w istniej cych regulacjach, dana ywno jest
uznana za niebezpieczn .
Tego typu przypadek mo e tak e wyst pi w razie pojawienia si nowych naukowych informacji
dotycz cych danej substancji dopuszczonej przez przepisy. W tego typu sytuacji margines

12

Na przyk ad art. 5 rozporz dzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiaj cego wspólnotow procedur dla
okre lenia maksymalnego limitu pozosta ci weterynaryjnych produktów leczniczych w rodkach spo ywczych
pochodzenia zwierz cego okre la, e substancje wymienione w za czniku IV s substancjami, dla których
niemo liwe jest okre lenie limitów pozosta ci, gdy pozosta ci tych substancji w jakimkolwiek zakresie
stanowi zagro enie dla zdrowia konsumenta. Ponadto bie ca dyskusja dotycz ca ustanowienia wspólnotowych
kryteriów mikrobiologicznych rozwa a dwa zestawy kryteriów bezpiecze stwa ywno ci. Jedno z tych kryteriów,
„kryterium bezpiecze stwa ywno ci”, okre lane jest jako kryterium definiuj ce bezpiecze stwo i dopuszczalno
produktu b
partii artyku ów ywno ciowych maj ce zastosowanie do produktów gotowych do wprowadzenia na
rynek lub ju b cych na rynku. Okre la on warto limitu, powy ej której produkt b
parti artyku ów
ywno ciowych uznaje si za „niebezpieczn ”.
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niepewno ci w niektórych przypadkach jest wysoki i zalicza ona si w praktyce do sytuacji
okre lanej w art. 19 ust. 3.

iii)

Poinformowanie w

ciwych w adz o wycofaniu produktu z rynku

W przypadku, gdy podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym wycofuje dany rodek spo ywczy
zgodnie z art. 19 ust. 1, wówczas zg asza fakt wycofywania do w ciwych nadzoruj cych go
adz. Do w adz krajowych nale y podj cie decyzji o ewentualnym powiadomieniu do Systemu
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach ywno ciowych i rodkach ywienia
Zwierz t (RASFF) zgodnie z punktem III.3.5, je li dotyczy.
Warto podkre li , e kiedy dany podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym wycofuje z
cucha
ywno ciowego rodek spo ywczy nie spe niaj cy wymaga w zakresie bezpiecze stwa
ywno ci, ale znajduje si pod jego bezpo redni kontrol , nie ma on obowi zku
poinformowania w ciwych w adz zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1.
Przekazywanie informacji mog okre la wytyczne uzgodnione pomi dzy w
krajowymi w adzami, a podmiotami dzia aj cymi na rynku spo ywczym.

iv)

Sposoby poinformowania

ciwymi

ciwych w adz

Sposób stosowania procedur informowania w ciwych w adz powinien zosta poddany zasadzie
pomocniczo ci (nale
do w ciwych krajowych lub regionalnych w adz).

v)

Wycofanie produktu
konsumenta

od

konsumenta

oraz

poinformowanie

W przypadku wyst pienia takich samych okoliczno ci, jak wspomniane przy wycofywaniu z
rynku oraz gdy ponadto dany produkt móg ju dotrze do konsumenta, art. 19 ust. 1 nak ada na
podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym obowi zek:
- Poinformowania konsumenta o przyczynie wycofania produktu z rynku
oraz
- Je eli to niezb dne, odebrania od konsumentów produktów ju im dostarczonych – tj. podj cia
„wszelkich rodków zmierzaj cych do zwrócenia niebezpiecznego produktu, który ju zosta
dostarczony b
udost pniony konsumentom przez dany podmiot dzia aj cy na rynku
spo ywczym”. Wycofanie produktu od konsumenta jest niezb dne w przypadku, je eli inne
rodki nie by yby wystarczaj ce do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia.

vi)

Odpowiedzialno

za zastosowanie art. 19 ust. 1
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Wszystkie podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym (które sprowadzaj , produkuj ,
przetwarzaj , wytwarzaj b
rozprowadzaj rodki spo ywcze) podlegaj przepisom art. 19
ust. 1 (wycofywanie z rynku i/lub wycofywanie produktu od konsumenta oraz poinformowanie) i
zobowi zane do ich stosowania w granicach dzia alno ci pozostaj cych pod ich kontrol i
proporcjonalnie do zakresu ich odpowiedzialno ci.
Przepisy art. 19 ust 1. odnosz si równie do przedsi biorstw detalicznych, jako
dystrybuuj cych ywno do konsumentów ko cowych. Niektóre z ich dzia alno ci mog
dotyczy pakowania, znakowania, bezpiecze stwa lub nienaruszalno ci ywno ci. Ponadto
nale y zauwa , e w niektórych przypadkach dzia alno w zakresie produkowania lub
przetwarzania (na przyk ad w piekarnictwie) jest podejmowana w sklepach.
Tak, jak zosta o to wyja nione w odniesieniu do art. 17, niniejsze Rozporz dzenie nie obejmuje
swym zasi giem prawodawstwa krajowego w zakresie odpowiedzialno ci podmiotów
dzia aj cych na rynku spo ywczym (odpowiedzialno ci cywilnej i karnej).
Nale y podkre li , e w przypadku wycofywania przez podmiot surowca b
sk adnika
niezgodnego z wymaganiami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci, a pozostaj cego pod jego
bezpo redni kontrol , podmiot poinformuje o jego niezgodno ci dostawc .
Poinformowany dostawca b dzie zatem w posiadaniu informacji daj cej mu powód do s dzenia
uwa ania, e produkt nie b cy pod jego bezpo redni kontrol jest niezgodny z
wymaganiami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci. Tym samym powinien on zastosowa si do
obowi zku wycofania produktu z rynku, a nast pnie poinformowania w ciwych w adz o fakcie
wycofania.
Je eli podmiot uwa a, e z b cej w jego posiadaniu informacji wynika, e dany produkt mo e
by szkodliwy dla zdrowia, obejmuj go tym samym obowi zki okre lone w art. 19 ust. 3. Takie
podej cie odnosi si tak e do podobnych przypadków, takich jak kontrole wewn trzne
przeprowadzone przez dystrybutora prowadz ce do wycofania produktu dostarczonego przez
producenta lub przetwórc .
Dla osi gni cia celów wytyczonych w art. 19 ust. 1 niezb dna jest wspó praca pomi dzy
poszczególnymi poziomami cucha ywno ciowego.

III.3.2. Artyku 19 ust. 2
Artyku 19 ust. 2 okre la wymóg na ony na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym
odpowiedzialne za dzia alno detaliczn 13 lub dystrybucyjn , która nie dotyczy pakowania,
etykietowania, bezpiecze stwa lub nienaruszalno ci ywno ci. Celem niniejszego przepisu jest
zapewnienie, i tego typu podmiot równie odgrywa swoj rol w wycofywaniu produktów
niezgodnych z wymaganiami w zakresie bezpiecze stwa ywno ci oraz w przekazywaniu
stosownych informacji. Na przyk ad w przypadku wycofywania przez producenta z rynku/od

13

handel detaliczny definiuje art. 3 pkt 7
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konsumenta produktu, za który jest on odpowiedzialny, dystrybutor i/lub detalista maj
obowi zek uczestniczenia w procedurze w razie takiej potrzeby.
Artyku 19 ust. 2 okre la wa
cz
wspó pracy pomi dzy ró nymi podmiotami
cucha
ywno ciowego. Nie obejmuje on jednak wszystkich sytuacji, w jakich taka wspó praca mog aby
okaza si potrzebna, w zwi zku z czym istotnym jest, aby podmioty dzia aj ce na rynku
spo ywczym zbada y kwesti promowania wydajnej wspó pracy w celu zapewnienia
zastosowania art. 19.

III.3.3. Artyku 19 ust. 3
Artyku 19 ust. 3 zawiera wymóg poinformowania przez podmioty dzia aj ce na rynku
spo ywczym o tym, e s dz b
maj powody uwa , e rodek spo ywczy wprowadzony
przez nich na rynek mo e by szkodliwy dla zdrowia. W takim przypadku bezzw ocznie
informuj o tym fakcie w ciwe w adze oraz okre
czynno ci podj te w celu zapobie enia
zagro eniu.
Artyku 19 ust. 3 nie narzuca systematycznie wycofania z rynku, a okre la konieczno
bezzw ocznego poinformowania w ciwych w adz o potencjalnym zagro eniu oraz o
czynno ciach podj tych w celu jego zapobie enia.
Do zastosowania art. 19 ust. 3 wymagane jest spe nienie nast puj cych warunków:
- Dany rodek spo ywczy zosta wprowadzony na rynek14. „Wprowadzenie na rynek” obejmuje
tak e rodki spo ywcze, które by y ju wcze niej produkowane lub sprowadzane przez podmioty
dzia aj ce na rynku spo ywczym oraz s posiadane w celu oferowania do sprzeda y lub
bezp atnego dysponowania. Termin ten nie obejmuje rodków spo ywczych b cych jeszcze w
fazie przetwarzania ani te surowców zapewnianych przez dostawc .
oraz
- Dany rodek spo ywczy mo e by szkodliwy dla zdrowia.
Celem niniejszego artyku u jest zapewnienie poinformowania w
wyst pienia potencjalnego zagro enia dla zdrowia.

ciwych w adz w przypadku

Artyku 19 ust. 3 mo e mie zastosowanie w ró nych rodzajach przypadków, takich jak:
- Nowa informacja pozostaj ca w posiadaniu danego podmiotu i prowadz ca do uznania
ywno ci za szkodliw dla zdrowia, ale ró ni ca si od innych informacji. Na przyk ad kiedy
podmiot ca kowicie wycofuje niebezpieczn ywno i informuje o tym fakcie dostawc tej
ywno ci, dostawca mo e uwa , e przes ana mu informacja pozostaje w sprzeczno ci z inn
informacja pozostaj
w jego posiadaniu.
14
„Wprowadzenie na rynek” jest zdefiniowane w art. 3 pkt 8 jako „posiadanie ywno ci lub pasz w celu sprzeda y, z
uwzgl dnieniem oferowania do sprzeda y lub innej formy dysponowania, bezp atnego lub nie oraz sprzeda ,
dystrybucj i inne formy dysponowania”
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- Informacja dowodz ca, e dany produkt jest szkodliwy dla zdrowia, ale nie b
pe ni potwierdzon

ca jeszcze w

- Informacja o pojawiaj cym si zagro eniu.
Powinno u atwi to ogólne zapobieganie zagro eniom w drodze umo liwienia w ciwym
adzom otrzymywania wczesnych ostrze
b
identyfikowania potencjalnych (potencjalnie
pojawiaj cych si ) zagro
w celu zapewnienia najbardziej sprawnych i proporcjonalnych
sposobów na poradzenie sobie z pojawiaj cym si zagro eniem.
W niektórych przypadkach, na przyk ad, gdy dalsze b
bardziej uzasadnione informacje
potwierdzaj , e dany produkt jest szkodliwy dla zdrowia, maj zastosowanie przepisy art. 19 ust.
1.
Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie informacji w
który wprowadzi produkt na rynek.

ciwym w adzom jest podmiot,

Cz
druga art. 19 ust. 3 ma na celu zapobieganie zakazywaniu przez operatorów swoim
pracownikom wspó pracy z w ciwymi w adzami w przypadkach, gdy mo e ona doprowadzi
do zapobie enia, ograniczenia b
wyeliminowania zagro enia zwi zanego z ywno ci .

III.3.4. Artyku 19 ust. 4
Artyku 19 ust. 4 nak ada na podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym obowi zek wspó pracy z
ciwym i w adzami w zakresie dzia
podejmowanych w celu unikni cia b
ograniczenia
zagro
zwi zanych z dostarczon lub dostarczan przez nich ywno ci . Na przyk ad podmioty
dzia aj ce na rynku spo ywczym powinny kontaktowa si z w ciwymi w adzami w przypadku
pyta czy w tpliwo ci, co do sposobu spe nienia przez nich obowi zków wynikaj cych z
przepisów.
Zgodnie z ogólnym celem zapobiegania wytyczonym w art. 19 ust. 3 nale y zach ca podmioty,
a w szczególno ci ma e przedsi biorstwa, do kontaktowania si z w ciwymi w adzami w
przypadku braku pewno ci, co do pojawiaj cego si zagro enia.
Nale y zapewni pomoc podmiotom zwracaj cym si do w

ciwych w adz w zakresie art. 19.

III.3.5. Powiadomienie do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych
Produktach ywno ciowych i rodkach ywienia Zwierz t (RASFF)
Nale y dokona przejrzystego rozró nienia pomi dzy samym Systemem Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach ywno ciowych i rodkach ywienia Zwierz t, a obowi zkiem
poinformowania okre lonym w art. 19 i 20. System obejmuje jedynie w ciwe w adze (Komisj
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Europejsk , Pa stwa Cz onkowskie oraz Europejski Urz d ds. Bezpiecze stwa ywno ci EFSA).
Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym maj obowi zek, w pewnych okoliczno ciach (zob.
cz
III dotycz
poinformowania) poinformowa tylko w ciwe w adze (na odpowiednim
poziomie w zale no ci od regulacji prawnych danego Pa stwa Cz onkowskiego), a nie sam
System.

*
*

*

IV. ARTYKU 20
ODPOWIEDZIALNO
W ZAKRESIE PASZ: PODMIOTY
DZIA AJ CE NA RYNKU PASZ
________________
Artyku 20
1. Je eli podmiot dzia aj cy na rynku pasz uwa a, e pasza przez niego przywo ona,
wyprodukowana, przetworzona, wytworzona lub rozprowadzana nie spe nia wymogów w
zakresie bezpiecze stwa pasz lub ma podstawy, aby tak s dzi , niezw ocznie rozpocznie
post powanie w celu wycofania danej paszy z rynku i poinformuje o tym w ciwe w adze. W
takiej sytuacji lub przypadku opisanym w art. 15 ust. 3, gdy partia, transza lub dostawa nie
spe nia wymogów w zakresie bezpiecze stwa pasz, pasza zostanie zniszczona, o ile w ciwe
adze nie postanowi inaczej. Podmiot ten nale ycie i dok adnie informuje u ytkowników paszy
o przyczynach jej wycofania i w razie konieczno ci odbierze od konsumentów produkty ju im
dostarczone, je eli inne rodki nie s wystarczaj ce do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony
zdrowia.
2. Podmiot dzia aj cy na rynku pasz odpowiedzialny za handel detaliczny lub dystrybucj , które
nie dotycz pakowania, etykietowania, bezpiecze stwa lub nienaruszalno ci paszy, rozpocznie w
granicach swojej dzia alno ci post powanie maj ce na celu wycofanie z rynku produktów
niezgodnych z wymogami w zakresie bezpiecze stwa pasz i b dzie uczestniczy w zapewnieniu
bezpiecze stwa ywno ci przekazuj c stosowne informacje konieczne do monitorowania paszy,
bior c udzia w dzia aniach podejmowanych przez producentów, przetwórców, wytwórców i/lub
ciwe w adze.
3. Je eli podmiot dzia aj cy na rynku pasz uwa a, e pasza, któr wprowadzi na rynek mo e nie
spe nia wymogów bezpiecze stwa w zakresie pasz lub ma podstawy, aby tak s dzi ,
niezw ocznie informuje o tym w ciwe w adze. Podmioty te informuj w ciwe w adze o
dzia aniach podj tych w celu zapobiegni cia ryzyku zwi zanemu ze stosowaniem tej paszy i nie
powinni uniemo liwia nikomu lub zniech ca nikogo od wspó pracy, zgodnie z prawem
krajowym i praktyk prawn , z w ciwymi w adzami, je eli dzia ania takie mog zapobiec,
zmniejszy lub zlikwidowa ryzyko zwi zane z pasz .
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4. Podmioty dzia aj ce na rynku pasz wspó pracuj z w ciwymi w adzami podczas dzia
podejmowanych w celu unikni cia lub zmniejszenia ryzyka zwi zanego z dostarczan lub
dostarczon przez siebie pasz .

IV.1. Uzasadnienie
• Cele niniejszego artyku u s takie same jak art. 19, uwzgl dniaj c stosowne ró nice dotycz ce
pasz.
• Jednak e niektóre ze sformu owa u ytych w art. 20 ust. 1 odnosz si wy cznie do sektora
pasz i wymagaj wyja nienia.
• W kontek cie pasz nale y wzi pod uwag fakt, e niektóre typy pasz w niektórych swoich
stanach surowych przed przetworzeniem nie nadaj si do spo ycia przez zwierz ta.

IV.2. Implikacje
• Wi kszo przypadków jest podobnych do implikacji art. 19, za wyj tkiem art. 20 ust. 1, który
definiuje w szczególno ci o zniszczeniu paszy b
partii paszy uznanej za niezgodn z
wymaganiami w zakresie bezpiecze stwa pasz, o ile w ciwe w adze nie postanowi inaczej.
• W kontek cie pasz informacja o wycofywaniu produktu odnosi si do u ytkowników pasz
(rolników), a nie do konsumentów.

IV.3. Wk ad/Oddzia ywanie
IV.3.1. Artyku 20 ust. 1
i)

Wycofywanie z rynku oraz informowanie w

ciwych w adz

Pierwsze zdanie art. 20 ust. 1 „Je eli podmiot dzia aj cy na rynku pasz uwa a, e pasza przez
niego przywo ona, wyprodukowana, przetworzona, wytworzona lub rozprowadzana nie spe nia
wymogów w zakresie bezpiecze stwa pasz lub ma podstawy, aby tak s dzi , niezw ocznie
rozpocznie post powanie w celu wycofania danej paszy z rynku i poinformuje o tym w ciwe
adze“ zawiera sformu owania zbli one do zawartych w art. 19 ust. 1.
Tym samym ma tu zastosowanie takie samo podej cie, jak w art. 19 ust. 1, z nast puj cymi
ró nicami:
• Pierwsze czne kryterium, które nale y spe ni dla zastosowania art. 20 ust. 1 ró ni si
nieznacznie od sformu owa u ytych w art. 19 ust. 1. Wycofanie paszy oznacza
wycofanie paszy z rynku, co zak ada, e produkt ju zosta wprowadzony na rynek.
Jednak e dalszy warunek: „który przesta znajdowa si pod bezpo redni kontrol ”, nie
zosta zawarty w art. 20 ust. 1. Oznacza to, e podmioty dzia aj ce na rynku pasz maj
obowi zek wycofania z rynku i poinformowania o niebezpiecznej paszy, która zosta a
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wprowadzona na rynek, ale mo e wci pozostawa pod ich bezpo redni kontrol . W
praktyce dotyczy to b dzie posiadania paszy dla celów sprzeda y (np. definicja
„wprowadzenia na rynek” w art. 3 pkt 8). Posiadanie na sprzeda ma miejsce z chwil
zastosowania wszystkich wewn trznych procesów czyni cych produkt gotowym do
sprzeda y. Zatem dzia ania podj te przed uczynieniem produktu gotowym do sprzeda y,
wliczaj c w to wycofanie produktu z
cucha ywno ciowego, nie s wycofywaniem w
rozumieniu art. 19 ust 1 i nie podlegaj obowi zkowi poinformowania o nich.
• Drugie czne kryterium wycofania „pasza jest uwa ana przez podmiot za nie
spe niaj
wymogów w zakresie bezpiecze stwa pasz” jest podobne do sformu owania
ytego w art. 19 ust. 1. Tym samym nale y bra pod uwag wymagania w zakresie
bezpiecze stwa pasz okre lone w art. 15. W szczególno ci art. 15 ust. 2 definiuje
zamierzone wykorzystywanie paszy, które nale y bra pod uwag przy uznaniu paszy za
niebezpieczn . Na przyk ad, dla niektórych substancji zanieczyszczaj cych do
post powania, którego wynikiem jest usuni cie tej substancji mo e doj pod pewnymi
warunkami, okre lonymi przez odpowiednie regulacje szczegó owe.
• Ponadto, jako e art. 15 precyzuje, e pasza zostaje uznana za niebezpieczn do
wykorzystania zgodnie z jej przeznaczeniem, je eli uwa a si , e a) ma negatywne skutki
dla zdrowia ludzi lub zwierz t, b) powoduje, i spo ywanie ywno ci uzyskanej ze
zwierz t hodowlanych jest niebezpieczne dla ludzi, w celu wdro enia powy szego
artyku u nale y wzi pod uwag wymagania art. 14 w zakresie podejmowania decyzji o
uznaniu danego rodka spo ywczego za niebezpieczny.

ii)

Zniszczenie

Drugie zdanie art. 20 ust. 1 odnosi si do sektora pasz. Precyzuje ono, e oprócz wycofania z
rynku i poinformowania w ciwych w adz, pasza uznana za niezgodn z wymogami w zakresie
bezpiecze stwa pasz oraz, e ka da partia, transza lub dostawa uznana za nie spe niaj
wymogów w zakresie bezpiecze stwa pasz w rozumieniu art. 15 ust. 3 podlega zniszczeniu, o ile
ciwe w adze nie zadecyduj inaczej. W takim przypadku mog by zastosowane inne rodki,
okre lone w odpowiednich regulacjach.
Zniszczenie jest zatem regu , o ile w ciwe w adze nie zadecyduj inaczej. Ponadto zgodnie z
art. 15 ust. 3 ka da partia, transza lub dostawa uznana za niebezpieczn powinna by zniszczona,
chyba, e w szczegó owej ocenie nie ma dowodów na to, e nie spe nia ona wymogów w
zakresie bezpiecze stwa pasz.
Tym samym, przy informowaniu w ciwych w adz o wycofaniu niebezpiecznej paszy (I ka dej
takiej partii, transzy lub dostawy) podmiot dzia aj cy na rynku pasz zaznacza, czy planowane jest
zniszczenie b
proponuje alternatywne rodki zapewniaj ce, e adna niebezpieczna pasza nie
zostanie wprowadzona na rynek ani podana zwierz ciu hodowlanemu. Aby umo liwi
podmiotowi zastosowanie alternatywnych rodków na warunkach wytyczonych przez
szczegó owe przepisy, niezb dne jest porozumienie z w ciwymi w adzami w zakresie ww.
rodków.
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iii)

Informowanie i wycofanie produktu od u ytkowników

Komentarze w zakresie stosowania art. 19 ust. 1 w odniesieniu do informowania i wycofania
produktu od u ytkownika równie maj zastosowanie do niniejszego artyku u, z uwzgl dnieniem
stosownych zmian. Jednak e warto przypomnie , e w kontek cie pasz informacja o wycofaniu
produktu odnosi si do u ytkowników pasz (rolników), a nie do konsumentów.

IV.3.2. Artyku 20 ust. 2, 3 i 4
Komentarze w zakresie stosowania art. 19 ust. 2, 3 i 4 odnosz si równie do art. 20 ust 2, 3 i 4,
uwzgl dniaj c stosowne ró nice.

*
*

*

V. ARTYKU 11
YWNO

I PASZE PRZYWO ONE DO WSPÓLNOTY

_________________
Artyku 11
ywno i pasze przywo one do Wspólnoty w celu wprowadzenia na rynek we Wspólnocie
powinny by zgodne z wymogami prawa ywno ciowego lub warunkami uznanymi przez
Wspólnot za przynajmniej im odpowiadaj ce, b
w przypadku, gdy istniej konkretne umowy
mi dzy Wspólnot i krajem wywozu, by zgodne z wymogami zawartymi w tych umowach.
Postanowienia w zakresie monitorowania nie maj zastosowania do terytoriów spoza Wspólnoty.
Postanowienia te odnosz si to do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji na
terenie Wspólnoty, od poziomu importera po handel detaliczny.
Artyku 11 nie powinien by interpretowany jako rozszerzenie wymogu monitorowania na
podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym pa stw trzecich. ywno i pasze przywo one do
Wspólnoty musz spe nia stosowne wymagania prawa ywno ciowego/paszowego Wspólnoty.
Nie jest prawnie wymagane, aby eksporterzy w partnerskich pa stwach handlowych spe niali
wymóg monitorowania maj cy zastosowanie na trenie Wspólnoty na mocy art. 18 niniejszego
Rozporz dzenia. Jednak e mog tu wyst pi okoliczno ci, takie jak w szczegó owych umowach
dwustronnych w niektórych sektorach b
w szczegó owych wspólnotowych wymoganiach
prawnych, na przyk ad w sektorze weterynaryjnym, gdzie zasady certyfikacji wymagaj
informacji dotycz cej pochodzenia towaru. Powy sze wymagania nie wp ywaj na regulacje
ogólnego prawa ywno ciowego w zakresie monitorowania.
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Cel art. 18 jest dostatecznie osi gany, gdy wymóg monitorowania rozci ga si na importera.
Jako, e importer z terytorium Wspólnoty jest zobowi zany do zidentyfikowania, od którego
podmiotu w pa stwie trzecim dany produkt zosta sprowadzony, wymagania i cel art. 18 uwa a
si za spe nione.
Cz st praktyk 15 w przypadku niektórych podmiotów dzia aj cych na rynku spo ywczym
Wspólnoty jest
danie od partnerów handlowych spe niania wymogu monitorowania
wykraczaj ce poza zasad „krok wstecz”-“krok naprzód”. Nale y jednak e zaznaczy , i tego
typu dania s cz ci postanowie umowy, nie za wymogiem stawianym przez niniejsze
Rozporz dzenie.

VI. ARTYKU 12
YWNO

I PASZE WYWO ONE ZE WSPÓLNOTY

Artyku 12
1. ywno i pasze wywo one ze Wspólnoty lub ponownie wywo one ze Wspólnoty w celu
wprowadzenia na rynek w pa stwie trzecim powinny by zgodne z wymogami prawa
ywno ciowego, chyba e w adze kraju przywozu postanowi y inaczej lub przepisy ustawowe,
wykonawcze, normy, kodeksy praktyk oraz inne procedury prawne i administracyjne
obowi zuj ce w kraju przywozu stanowi inaczej.
W innych okoliczno ciach, z wyj tkiem przypadku, gdy ywno jest szkodliwa dla zdrowia lub
pasza jest niebezpieczna, ywno i pasze mog by wywo one lub ponownie wywo one tylko
wówczas, je eli w ciwe w adze w kraju przeznaczenia wyra na to jednoznaczn zgod , po
otrzymaniu pe nych informacji o okoliczno ciach i przyczynach, dla których ywno lub pasze
nie mog by wprowadzone na rynek we Wspólnocie.
2. Je eli znajduj zastosowanie postanowienia umowy dwustronnej zawartej przez Wspólnot lub
jedno z Pa stw Cz onkowskich i pa stwo trzecie, ywno i pasze wywo one ze Wspólnoty lub z
danego Pa stwa Cz onkowskiego do pa stwa trzeciego musz by zgodne z wymienionymi
postanowieniami.

VI.1. Uzasadnienie i cele
Jak zosta o to przejrzy cie uj te w akapicie 24, kwesti zasadnicz jest zapewnienie, e ywno
i pasze wywo one b
ponownie wywo one ze Wspólnoty jest zgodne ze wspólnotowymi
regulacjami prawnymi lub z wymogami wytyczonymi przez pa stwo sprowadzaj ce. W innych
okoliczno ciach ywno i pasze mog zosta wywiezione b
ponownie wywiezione, je eli
15

por. wyja nienia w rozdziale II.3. 1. iii)
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pa stwo sprowadzaj ce jednoznacznie wyrazi o na to zgod . Niezb dne jest jednak e
zapewnienie, e nawet w przypadku zgody pa stwa sprowadzaj cego nie zostanie wywieziona
lub ponownie wywieziona ywno szkodliwa dla zdrowia b
niebezpieczna pasza.
Celem niniejszego artyku u by o wzi cie pod uwag poziomu ochrony tworzonego przez pa stwa
sprowadzaj ce ywno .
Za istotn uznano tak e kwesti zapobiegania „wywozowi” kryzysu. W przypadku pojawienia si
nowego zagro enia nie wszystkie pa stwa mog dysponowa stosownymi wymaganiami w celu
zapobie enia zagro eniu. Jest zatem niezb dne zapewnienie, i w takich okoliczno ciach
ywno i pasze mog zosta wywiezione lub ponownie wywiezione wy cznie za zgod w adz
pa stwa przeznaczenia i wy cznie po otrzymaniu pe nych informacji o okoliczno ciach i
przyczynach, dla których ywno lub pasze nie mog by wprowadzone na rynek we
Wspólnocie. Ponadto, w przypadku, kiedy dana ywno jest szkodliwa dla zdrowia b
dana
pasza jest niebezpieczna, nie mog one zosta wywiezione lub ponownie wywiezione nawet za
zgod pa stwa sprowadzaj cego.
Zakres niniejszego artyku u obejmuje ywno /pasze produkowane w granicach Wspólnoty
(wywo one) b
ywno /pasze wprowadzone na rynek Wspólnoty po ich wcze niejszym
sprowadzeniu (ponownie wywo one). Niniejszy artyku nie ma zastosowania do ywno ci i
paszy odrzuconej na granicach zewn trznych Wspólnoty.

VI.2. Artyku 12 ust. 1
Pierwszy akapit art. 12 ust. 1 okre la zasad ogóln „ ywno i pasze wywo one ze Wspólnoty
lub ponownie wywo one ze Wspólnoty powinny by zgodne z wymogami prawa
ywno ciowego, chyba, e w adze kraju przywozu postanowi y inaczej lub przepisy ustawowe,
wykonawcze, normy, kodeksy praktyk oraz inne procedury prawne i administracyjne
obowi zuj ce w kraju przywozu stanowi inaczej”. Opisywana sytuacja nale y do najcz ciej
spotykanych: pa stwa trzecie wytyczaj w asny poziom ochrony dla poszczególnej ywno ci lub
paszy, a podmioty wywo ce maj obowi zek spe nienia wymogów wytyczonych przez pa stwa
sprowadzaj ce.
W przypadku braku wymaga wytyczonych przez w adze pa stwa sprowadzaj cego (braku
przepisów ustawowych lub procedur prawnych) ywno i pasze przeznaczone do wywiezienia
lub ponownego wywiezienia powinny by zgodne z wymogami wspólnotowego prawa
ywno ciowego.
Drugi akapit art. 12 ust. 1 precyzuje post powanie w przypadkach innych ni okre lone w
pierwszym akapicie art. 12 ust. 1.
W innych okoliczno ciach, tj. w przypadkach, gdy brak jest stosownych wymaga
wspólnotowego prawa ywno ciowego a pa stwo trzecie nie wytyczy o okre lonych wymogów
w zakresie importu, ywno i pasze mog zosta wywiezione lub ponownie wywiezione tylko
wówczas, je eli w ciwe w adze w kraju przeznaczenia wyra na to jednoznaczn zgod , po
wcze niejszym otrzymaniu pe nych informacji o okoliczno ciach i przyczynach, dla których
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ywno lub pasze nie mog by wprowadzone na rynek we Wspólnocie b
na nim pozosta .
Jednak e w przypadkach, gdy dana ywno jest szkodliwa dla zdrowia lub dana pasza jest
niebezpieczna, wówczas nie mo e ona zosta wywieziona lub ponownie wywieziona i nale y
zapewni jej bezpieczne sk adowanie.
Dla ywno ci i pasz odrzuconych na zewn trznych granicach Wspólnoty i mog cych zosta
ponownie wys anych stosuj si przepisy artyku u 21 rozporz dzenia (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urz dowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno ci z prawem paszowym i ywno ciowym oraz
regu ami dotycz cymi zdrowia zwierz t i dobrostanu zwierz t 16, wchodz ce w ycie z dniem 1
stycznia 2006 r.

VI.3. Artyku 12 ust. 2
Artyku 12 ust. 2 odnosi si do sytuacji, w której dane Pa stwo Cz onkowskie lub ca a Wspólnota
zawarli umow dwustronn z pa stwem trzecim. W takim wypadku przepisy zawarte w umowie
staja si przepisami wi cymi.

*
*
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