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Pojęcie urzędowej kontroli żywności ewoluuje. Prawodawca unijny zmie-
rza do ujednolicenia i  uproszczenia stworzonych ram prawnych zwią-
zanych z  szerokim pojęciem kontroli „od pola do stołu”. Legislacyjnym 
wyrazem tej intencji jest rozporządzenie nr 2017/625 w sprawie kontroli 
urzędowych i  innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i  paszowego oraz  zasad 
dotyczących zdrowia i  dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i  środków 
ochrony roślin1. Obowiązuje od 27 kwietnia 2017  r., jednak większość 
jego uregulowań wejdzie w życie 14 grudnia 2019 r. Biorąc pod uwagę 
wpływ prawa Unii na urzędową kontrolę żywności w Polsce, warto przyj-
rzeć się jej nowemu zakresowi przedmiotowemu, zwłaszcza w kontekście 
dotychczasowej praktyki legislacyjnej.

Pojęcie urzędowej kontroli żywności

Aspekty definicyjne i zakres przedmiotowy

AGNIESZKA SERLIKOWSKA1

Urzędowa kontrola żywności
Urzędowa kontrola żywności jest poję-
ciem znacznie szerszym niż sama żywność. 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/625 z 15.3.2017 w sprawie kontroli urzędo-
wych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościo-
wego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony 
roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 
(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 
2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 
1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/
EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG 
(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.Urz. UE L 95 z 7.4.2017, s.1, ze zm.), dalej jako roz-
porządzenie nr 2017/625.

Wskazuje się na ochronę „od pola do stołu” 
(„from farm to table”), stąd też przedmiot 
tej kontroli powinien być nieco odmienny. 
Obejmuje m.in. kwestie związane z ży-
wieniem zwierząt czy też ochroną nasion 
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i roślin. Definicja prawa żywnościowego 
z art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 178/20022 
odnosi się do wszystkich etapów produk-
cji, przetwarzania i dystrybucji żywno-
ści oraz paszy produkowanej dla zwierząt 
hodowlanych lub używanej do żywienia 
zwierząt hodowlanych.

Samo pojęcie urzędowej kontroli żyw-
ności (dalej też: ukż) jest pojęciem dok-
trynalnym, wywodzącym się właśnie z de-
finicji prawa żywnościowego3. Przepisy 
wspólnotowe definiowały jedynie pojęcie 
„urzędowej kontroli”. Zgodnie z art. 2 pkt 1 
rozporządzenia nr 882/20044 „kontrola 
urzędowa” oznaczała każdą formę kon-
troli, którą właściwy organ lub (wówczas 
jeszcze) Wspólnota wykonuje do celów 
sprawdzenia zgodności z prawem paszo-
wym i żywnościowym, regułami dotyczą-
cymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu. 
Rozporządzenie nr 2017/625 syntetyzuje 
to pojęcie. W obecnym brzmieniu są to 
czynności przeprowadzane przez właściwe 
organy, jednostki upoważnione lub osoby 
fizyczne, podejmowane w celu weryfi-
kacji przestrzegania przepisów wskaza-
nych rozporządzeniem. Zgodnie z art. 1 
ust. 2 – rozporządzenie nr 2017/625 ma 
zastosowanie do kontroli urzędowych 

2 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2002 ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 z 1.2.2002, s. 1, ze zm.), 
dalej jako rozporządzenie nr 178/2002.

3 Biorąc pod uwagę, że prawo żywnościowe obejmują także wszelkie przepisy dotyczące środków żywienia 
zwierząt oraz to, że urzędowe kontrole żywności obejmuje wszelkie etapy produkcji żywności, w tym produkcję 
pasz, należy uznać, że pojęcia „urzędowa kontrola: użytego w rozporządzeniu 882/2004 można używać 
zamiennie z pojęciem „urzędowej kontroli żywności” – por. Wyrok NSA z 8.3.2013, sygn. akt II OSK 2142/11.

4 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 
oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz. UE L 165 z 30.4.2004, s. 1, ze zm.), 
dalej jako: rozporządzenie nr 882/2004. Właśnie to rozporządzenie do tej pory kształtowało unijny model 
urzędowej kontroli żywności, a teraz zostanie niejako zastąpione rozporządzeniem nr 2017/625.

przeprowadzanych w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami przyjętymi na 
szczeblu Unii lub przez państwa człon-
kowskie w celu stosowania prawodawstwa 
UE w obszarach:

 • żywności i bezpieczeństwa żywności, 
jej integralności i jakości zdrowotnej na 
każdym etapie produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji, w tym z przepisami mającymi 
na celu zapewnienie uczciwych praktyk 
handlowych oraz ochronę interesów kon-
sumentów i zagwarantowanie im prawa 
do informacji, a także dotyczącymi wy-
twarzania i wykorzystywania materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością;

 • zamierzonego uwalniania do środowiska 
organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych (GMO) w celu produkcji żywności 
i paszy;

 • pasz i bezpieczeństwa pasz na każdym 
etapie produkcji, przetwarzania i dystry-
bucji oraz stosowania pasz, w tym z przepi-
sami mającymi na celu zapewnienie uczci-
wych praktyk handlowych oraz ochronę 
zdrowia i interesów konsumentów oraz za-
gwarantowanie im prawa do informacji;

 • wymogów dotyczących zdrowia zwie-
rząt;
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 • zapobiegania ryzyku dla zdrowia ludzi 
i zwierząt stwarzanemu przez produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego i pro-
dukty pochodne oraz ograniczania takie-
go ryzyka;

 • wymogów dotyczących dobrostanu 
zwierząt;

 • środków ochronnych przeciwko agro-
fagom roślin;

 • wymogów dotyczących wprowadzania 
do obrotu i stosowania środków ochrony 
roślin oraz zrównoważonego stosowania 
pestycydów, z wyjątkiem sprzętu do apli-
kacji pestycydów;

 • produkcji ekologicznej i etykietowania 
produktów ekologicznych;

 • stosowania i oznakowania chronionych 
nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 
geograficznych i gwarantowanych trady-
cyjnych specjalności.

Zasadniczy problem związany z tak 
określonymi obszarami zainteresowania 
ukż stanowią aspekty definicyjne bez-
pośrednio związane z rozumieniem po-
szczególnych pojęć zarówno w prawie 
unijnym, jak i krajowym. Rozporządzenie 
nr 2017/625 niejako scala ukształtowaną 
do tej pory strefę leksykalną związaną z za-
kresem prawa żywnościowego. Niemniej, 
biorąc pod uwagę mnogość odesłań do 
innych aktów oraz wielość pojęć, warto 

5 Por. art. 3 pkt 12 rozporządzenia nr 2017/625.W zakresie analizy definicji żywności por. m.in. M. Korzyc-
ka-Iwanow: Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2007, LexisNexis, 
s. 50-51; P. Wojciechowski: Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008, Wolters Klu-
wer, s. 108-128; K. Leśkiewicz: Wokół prawnego pojęcia żywności, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1/2015, 
s. 179-192; M. Korzycka, P. Wojciechowski: System prawa żywnościowego, Warszawa 2017, Wolters Klu-
wer, s. 175-178.

6 Art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 2017/625.
7 Por. S. Bolognini: Food Security, Food Safety e agroenergie, „Rivista di Diritto Agrario” nr 2/2010, s. 308 i n. 

za: K. Leśkiewicz: Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, „Przegląd 
Prawa Rolnego” nr 1/2012, s.185.

omówić istotne definicje z poszczególnych 
obszarów zakresu przedmiotowego ukż 
pod kątem ich funkcjonowania w prze-
pisach unijnych i krajowych.

Bezpieczeństwo, jakość zdrowotna 
i integralność żywności
Jesli chodzi o pojęcie żywności, rozpo-
rządzenie nr 2017/625 odnosi się do de-
finicji żywności z art. 2 rozporządzenia 
nr 178/20025. Ponadto w tej samej kate-
gorii wymienia regulacje dotyczące bez-
pieczeństwa żywności, jakości zdrowotnej, 
integralności żywności, ochrony intere-
sów konsumentów i uczciwych praktyk 
rynkowych, a także wytwarzania i wy-
korzystywania materiałów oraz wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością6.

Pojęcie bezpieczeństwa żywności od-
nosi się cech produktu żywnościowego 
zapewniających brak szkodliwych skutków 
dla zdrowia konsumentów. W doktrynie 
wskazuje się na odróżnienie tego pojęcia 
od „bezpieczeństwa żywnościowego” obej-
mującego profil bezpieczeństwa żywności 
w zakresie ilościowej produkcji. Nawiązuje 
ono do możliwości i zdolności zapewnie-
nia samowystarczalności w zakresie do-
staw produktów żywnościowych7. Jeszcze 
przed uregulowaniem systemu urzędo-
wej kontroli żywności politykę dotyczącą 
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żywności, opierającą się na wysokim stan-
dardzie jej bezpieczeństwa, zawierała Biała 
Księga o bezpieczeństwie żywności wy-
dana przez Komisję Europejską8.

Definicja bezpieczeństwa żywności zo-
stała sformułowana również w polskim 
ustawodawstwie. Według ustawy o bezpie-
czeństwie żywności jest to ogół warunków, 
które muszą być spełnione, dotyczących 
w szczególności: stosowanych substancji 
dodatkowych i aromatów, poziomów sub-
stancji zanieczyszczających, pozostałości 
pestycydów, warunków napromieniania 
żywności, cech organoleptycznych i dzia-
łań, które muszą być podejmowane na 
wszystkich etapach produkcji lub obro-
tu żywnością w celu zapewnienia zdro-
wia i życia człowieka9. W ramach bezpie-
czeństwa żywności unijny prawodawca 
nadał również organom ukż uprawnienia 
do oceny procedur dobrej praktyki wy-
twarzania, dobrej praktyki higienicznej 
(GHP), dobrej praktyki rolniczej (GAP) 
oraz procedur opartych na zasadach analizy 
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 
(HACCP)10.

Bezpośrednio z kwestią bezpieczeństwa 
żywności łączy się pojęcie jakości zdrowotnej 
żywności. Było ono sformułowane w prze-
pisach krajowych na mocy nieobowiązują-
cej już ustawy o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia11 jako ogół cech i kry-
teriów, za pomocą których charakteryzuje 

8 Biała Księga o bezpieczeństwie żywności z 12.1.2000, COM (1999).
9 Por. art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy z 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149, 

ze zm.). Szerzej: P. Wojciechowski: Wspólnotowy model.., op.cit., s.141-143.
10 Ibidem, s. 143-149.
11 Ustawa z 11.5.2001o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634, ze zm.), 

uchylona 28.10.2006.
12 Por. K. Goodburn: EU food law – a practical guide, Cambridge 2000,”Woodhead Publishing Limited”, s. 61.

się żywność pod względem wartości odżyw-
czej, jakości organoleptycznej oraz bezpie-
czeństwa dla zdrowia konsumenta. Dla wła-
ściwego rozumienia tego pojęcia w kontek-
ście rozporządzenia nr 2017/625 konieczna 
jest wykładnia różnych wersji językowych 
tego aktu. Mianowicie „polska” jakość zdro-
wotna w angielskiej wersji rozporządzenia 
to wholesomeness, francuskiej ‒ salubrité, 
włoskiej – salubrità. Jest to bezpośrednie 
odwołanie do pojęcia użytego i zdefinio-
wanego pierwotnie w art. 2 dyrektywy 
Rady 93/43/EWG z 14 czerwca 1993 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych12. 
W polskiej wersji językowej tej dyrektywy 
było one określone mianem „zdrowa żyw-
ność” i oznaczało żywność, która jest od-
powiednia do spożycia przez ludzi z punk-
tu widzenia higieny. Dyrektywa została 
następnie implementowana do polskiego 
prawa przez wspomnianą ustawę o warun-
kach zdrowotnych żywności i żywienia. 
„Zdro wa żywność” ewoluowała w niej do 
„jakości zdrowotnej” i w tej formie poję-
cie występuje w kolejnych polskich wer-
sjach aktów unijnych. Tym samym, w mojej 
opinii, z punktu widzenia prawodawstwa 
unijnego „jakość zdrowotną” powinno się 
rozumieć właśnie jako żywność odpowied-
nią do spożycia przez ludzi z punktu wi-
dzenia higieny.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 
kontrastujące z jakością zdrowotną pojęcie 
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jakości handlowej występujące w polskim 
prawodawstwie. Pochodzi ono z ustawy 
o jakości handlowej13, wprowadzającej ter-
min „artykuł rolno-spożywczy”, niemający 
odpowiednika w prawie unijnym (w prze-
ciwieństwie do agro-żywności)14. Kategoria 
ta jest szersza niż sama definicja żywno-
ści. Należy przez nią rozumieć produkty 
rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy 
morskie i słodkowodne w postaci surow-
ców, półproduktów oraz wyrobów goto-
wych otrzymywanych z tych surowców 
i półproduktów, w tym środki spożywcze 
(art. 3 pkt 1 ustawy o jakości handlowej)15. 
W powyższym kontekście jakość handlowa 
to cechy artykułu rolno-spożywczego doty-
czące jego właściwości organoleptycznych, 
fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
w zakresie technologii produkcji, wielko-
ści lub masy oraz wymagania wynikające 
ze sposobu produkcji, opakowania, pre-
zentacji i oznakowania, nieobjęte wyma-
ganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi 
lub fitosanitarnymi (art. 3 pkt 5 ustawy 
o jakości handlowej). W praktyce nie da się 
jej oddzielić od jakości zdrowotnej – choć-
by w odniesieniu do cech organoleptycz-
nych. Jakość handlowa jednak nieodzownie 
łączy się z interesem ekonomicznym kon-
sumenta. W przepisach unijnych interes 
ten wyrażony został już w rozporządzeniu 
nr 178/2002. Generalną zasadą prawa żyw-
nościowego identyfikowaną w tym akcie 
jest zapewnienie konsumentom podstawy 

13 Ustawa z 21.12. 2000 o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2212).
14 Por. M. Korzycka-Iwanow: Prawo żywnościowe…, op.cit., s. 59.
15 Ibidem.
16 Por. art. 8 rozporządzenia nr 178/2002.
17 Por. art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 2017/625.
18 Por. Food Integrity, European Commission, project ID: 613688, p. 1, tłumaczenie własne.

do dokonywania świadomych wyborów do-
tyczących spożywanej przez nich żywności 
i uniemożliwienia jakichkolwiek praktyk, 
które mogłyby wprowadzić ich w błąd16. 
Rozporządzenie 2017/625 wskazuje 
wprost, że przedmiotem ukż jest ochro-
na interesów konsumentów i zapewnienie 
im prawa do informacji oraz uczciwych 
praktyk handlowych dotyczących żyw-
ności17. Rozszerza to jednak katalog kra-
jowych organów ukż o Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
jako podmiotu właściwego w tym zakresie.

W dwojakim kontekście (jakościo-
wym i zdrowotnym) rozumieć należy 
również pojęcie integralności żywności. 
Warto zauważyć, że nie zostało ono zde-
finiowane ani w prawodawstwie unijnym, 
ani krajowym. W dokumentach Komisji 
Europejskiej wskazuje się, że to „stan cało-
ści, kompletności, niezmienności lub per-
fekcyjnej kondycji”18. Rozporządzenie 
nr 2017/625 w art. 97 wskazuje również na 
integralność łańcucha rolno-spożywcze-
go, wprowadzając ośrodki referencyjne 
Unii Europejskiej działające na rzecz 
autentyczności i integralności łańcucha 
rolno-spożywczego. W doktrynie prawa 
amerykańskiego zaznacza się, że integral-
ność żywności to swego rodzaju gwaran-
cja pozostawania składników żywności 
w stanie niezmienionym przez cały łań-
cuch dostaw, bez względu na jego długość. 
Przykładem może być mleko w proszku 
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– powinno pozostać nietknięte od mo-
mentu dostarczenia przez dostawcę do 
chwili nakarmienia nim dziecka19. Jeżeli 
w produkcie nastąpią jakieś zmiany, muszą 
być zakomunikowane nabywcy przez odpo-
wiednie oznakowanie na produkcie wska-
zujące na zmianę konkretnego składnika20, 
co wpisuje się w pojęcie jakości handlowej 
żywności.

Zamierzone uwolnienie GMO 
do środowiska
Zamierzone uwolnienie do środowiska 
oznacza jakiekolwiek intencjonalne wpro-
wadzenie do środowiska naturalnego jed-
nego lub połączonych GMO (organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych), w przy-
padku których nie stosuje się szczególnych 
środków bezpieczeństwa ograniczających 
ich rozpowszechnianie, aby zminimalizo-
wać kontakt z ogólną populacją i środowi-
skiem oraz zapewnić wysoki stopień bez-
pieczeństwa21. Każda osoba podejmująca 
zamierzone uwolnienie GMO do środo-
wiska lub wprowadzenie do obrotu GMO 
w charakterze lub w składzie produktów, 
których zastosowanie obejmuje zamierzo-
ne uwolnienie do środowiska naturalne-
go, musi przed podjęciem tych działań 

19 C.Costabile: Perspectives on Food Safety: A Conversation with Markus Lipp, <http://qualitymatters.usp.
org/perspectives-food-safety-conversation-markus-lipp>, stan na 2.3.2018.

20 Ibidem.
21 Por. art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z 12.3.2001 w sprawie zamierzonego 

uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/
EWG (Dz.Urz. UE L 106 z 17.4.2001, s. 1, ze zm.), dalej jako dyrektywa 2001/18/WE.

22 Dyrektywa 2001/18/WE, preambuła motyw 32. Należy pamiętać, że preambuła aktu wspólnotowego 
(unijnego) nie ma mocy prawnie wiążącej, dostarcza natomiast wskazówek interpretacyjnych ułatwiających 
wykładnię aktu por. Wyrok TS z 19.11.1998 w sprawie 162/97 Postępowanie karne przeciwko Gunnar 
Nilsson, Per Olov Hagelgren i Solweig Arrborn.

23 Ustawa z 22.6.2001 o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2134).
24 Por. art. 40 ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
25 Por. art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 22.7.2006 o paszach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 453, ze zm.).

przedłożyć odpowiednie zgłoszenie wła-
ściwemu organowi krajowemu22.

W Polsce tę kwestię reguluję ustawa 
o mikroorganizmach i organizmach ge-
netycznie zmodyfikowanych23. W art. 3 
pkt 20 wskazuje ona, że pod pojęciem 
zamierzonego uwolnienia GMO do śro-
dowiska ‒ rozumie się każde planowa-
ne wprowadzenie do środowiska GMO 
bez zabezpieczeń mających na celu ogra-
niczenie jego kontaktu z ludźmi lub śro-
dowiskiem oraz zapewniających wysoki 
poziom ich ochrony. Ustawa wprowadziła 
obowiązek wpisu do Rejestru zamierzone-
go uwalniania GMO do środowiska pro-
wadzonego przez ministra właściwego do 
spraw środowiska24.

Należy jednak pamiętać, że rozporządze-
nie nr 2017/625 obejmuje jedynie GMO 
uwalniane do środowiska w sposób zamie-
rzony w celu produkcji żywności i paszy. 
W Polsce żywność i pasze zawierające za-
rejestrowane w Unii Europejskiej GMO 
mogą być importowane, ale nie wolno 
ich produkować i przetwarzać w kraju. 
Ustawa o paszach wprowadza zakaz wy-
twarzania, wprowadzania do obrotu i sto-
sowania pasz genetycznie zmodyfikowa-
nych w żywieniu zwierząt25.
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Pasze, zdrowie  
i dobrostan zwierząt
Europejskie prawo żywnościowe w przeci-
wieństwie do amerykańskiego, wyodrębnia 
ludzi jako odrębną kategorię organizmów 
zwierzęcych, definiując żywność jedynie 
w kontekście spożycia przez człowieka. 
Można upatrywać w tym kontekstu kul-
turowo-religijnego26. Moim zdaniem jed-
nak należy spojrzeć na to z perspektywy 
rynkowej – tylko człowiek może doko-
nywać świadomych wyborów. W takim 
kontekście jako jedyne zwierzę jest kon-
sumentem w podwójnym tego słowa zna-
czeniu – zarówno biologicznym, jak i eko-
nomiczno-prawnym. Nie mniej jednak 
niezaprzeczalny wpływ żywienia zwierząt 
na przeważającą część środków spożyw-
czych sprawił, że są one przedmiotem ukż. 
Traktuje się je jako pierwszy etap produk-
cji żywności27.

Jeżeli chodzi o pojęcie „pasza”, rów-
nież rozporządzenie nr 2017/625 odsy-
ła do ogólnej definicji z 178/2002. Może 
być używane zamiennie ze sformułowa-
niem „materiały paszowe”. Oznacza sub-
stancje lub produkty, w tym dodatki, 

26 Por. BMJ van der Meulen: The system of food law in the European Union, “Deakin Law Review” 2009, Volume 
14 No. 2, s. 321.

27 Por. P. Wojciechowski: Wspólnotowy model…, op.cit., s. 117.
28 Por. art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 178/2002.
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z 13.7.2009 w sprawie wprowadzania na 

rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/
EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.Urz. 
UE. L Nr 229, s. 1, ze zm.), dalej jako rozporządzenie nr 767/2009.

30 Są to mieszanki dodatków paszowych lub mieszanki jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałami 
paszowymi lub wodą stosowanymi jako nośniki, nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt 
– por. art. 2 ust. 1 lit. e – rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.9.2003 
w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.Urz. UE.L Nr 268, s. 29, ze zm.).

31 Por. definicja „zwierzęcia niewykorzystywanego do produkcji żywności” czy „zwierzęcia domowego” – art. 3 
lit. d i f rozporządzenia nr 767/2009.

przetworzone, częściowo przetworzone 
lub nieprzetworzone, przeznaczone do 
karmienia zwierząt28. Rozporządzenie 
nr 767/200929 odsyła do powyższej defi-
nicji pasz. Jednak w odniesieniu do mate-
riałów paszowych wprowadza odmienne, 
szczegółowe wyjaśnienia. W świetle no-
wych przepisów oznaczają one produkty 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
których zasadniczym celem jest zaspokaja-
nie potrzeb żywieniowych zwierząt w sta-
nie naturalnym ‒ świeże lub konserwowane 
‒ oraz produkty pozyskane z ich przetwór-
stwa przemysłowego, a także substancje 
organiczne i nieorganiczne zawierające do-
datki paszowe lub ich niezawierające, prze-
znaczone do doustnego karmienia zwierząt 
jako takie albo po przetworzeniu, albo sto-
sowane do przygotowywania mieszanek 
paszowych bądź jako nośniki w premik-
sach30. Paradoksalnie, przyjęcie tak ujętych 
definicji skutkuje włączeniem do tego sys-
temu kontroli oznakowania karm dla zwie-
rząt nieprzeznaczonych do spożycia i ma-
jących skrajnie pośredni wpływ na środo-
wisko naturalne – jak m.in. chomiki i koty  
domowe31.
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Bezpośrednio związane z paszami są 
wymogi dotyczące zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, które przekładają się wprost 
na jakość i bezpieczeństwo żywności. 
Prawodawstwo unijne odróżnia zdrowie 
od dobrostanu. Można pokusić się o stwier-
dzenie, że zdrowie zwierząt jest stan-
dardem podstawowym. Przejawia się 
m.in. unikaniem rozprzestrzeniania się 
chorób zakaźnych zwierząt, zwalczaniem 
i powiadamianiem o jakichkolwiek infek-
cjach, stałymi kontrolami weterynaryjny-
mi, regulacjami dotyczącymi wprowadza-
nia do obrotu i stosowania weterynaryjnych 
produktów leczniczych, eliminowaniem 
drobnoustrojów chorobotwórczych32. 
Rozwinięciem i uzupełnieniem tego stan-
dardu jest dobrostan. Art. 13 TFUE uzna-
je, że: „Zwierzęta są istotami zdolnymi do 
odczuwania”. Prawodawstwo Unii doty-
czące dobrostanu zwierząt zobowiązuje 
właścicieli zwierząt, posiadaczy zwierząt 
oraz właściwe organy do przestrzegania 
przepisów w zakresie ich dobrostanu, za-
pewnienia im humanitarnego traktowania 
oraz oszczędzania niepotrzebnego bólu 
i cierpienia. Przepisy te oparte są na dowo-
dach naukowych i mogą poprawić jakość 
i bezpieczeństwo żywności pochodzenia 
zwierzęcego33.

32 Por. rozporządzenie nr 2017/625, preambuła motywy 5 i 6.
33 Rozporządzenie nr 2017/625, preambuła motyw 7. Samo pojęcie produktu pochodzenia zwierzęcego pochodzi 

z rozporządzenia nr 853/2004. Zgodnie z ust. 8. 1. Załącznika I, produkty pochodzenia zwierzęcego oznaczają 
„żywność pochodzenia zwierzęcego w tym miód i krew; żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie 
przeznaczone do spożycia przez ludzi; inne zwierzęta przeznaczone do przygotowania w celu dostarczenia 
ich w żywej postaci konsumentowi końcowemu”.

34 Ustawa z 21.8.1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840).
35 Ustawa z 11.3.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1855).
36 Por. art. 4 ustawy o ochronie zwierząt.
37 Por. art. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
38 P. Wojciechowski: Wspólnotowy model…, op.cit., s. 120.

W prawodawstwie krajowym podstawo-
wymi aktami są ustawa o ochronie zwie-
rząt34 oraz ustawa o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt35. Pierwsza zawiera przepi-
sy odnoszące się do wszystkich rodzajów 
zwierząt i szczególne dotyczące zwierząt 
gospodarskich w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich. Definiuje pojęcia „humani-
tarnego traktowania zwierząt”, „okrutnych 
metod w chowie lub hodowli zwierząt”, 
„okrutnego traktowania” czy „przeciążania 
zwierząt”36. Druga reguluje kwestie zwią-
zane z wymaganiami weterynaryjnymi ko-
niecznymi do podejmowania i prowadzenia 
działalności związanej m.in. z transpor-
tem i obrotem zwierzętami, przywozem 
zwierząt i ich umieszczaniem na rynku 
oraz zasadami zwalczania chorób zakaź-
nych, w tym chorób odzwierzęcych37.

Środki ochrony roślin  
oraz stosowanie pestycydów
W unijnej definicji żywności wskaza-
no wprost, że nie obejmuje ona roślin 
przed dokonaniem zbiorów. Bez wątpie-
nia, jednak po zbiorze część roślin zali-
cza się do żywności38. W rozporządze-
niu nr 882/2004 prawodawca wskazał 
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jako zasadę ogólną ‒ nieobejmowanie za-
kresem ukż kontroli dotyczących orga-
nizmów szkodliwych dla roślin lub pro-
duktów roślinnych39. Były one ujęte w dy-
rektywie Rady 2000/29/WE z 8 maja 
2000 r. w sprawie środków ochronnych 
przed wprowadzaniem do Wspólnoty orga-
nizmów szkodliwych dla roślin lub produk-
tów roślinnych i przed ich rozprzestrzenia-
niem się we Wspólnocie40. W odniesieniu 
do kontroli zdrowia roślin zastosowanie 
miały przepisy dotyczące ustanowienia 
wieloletnich planów kontroli krajowych 
i wspólnotowych inspekcji w Państwach 
Członkowskich i państwach trzecich41.

Rozporządzenie nr 2017/625 zmie-
nia ten stan. Jak już wspomniano, celem 
tego aktu jest ujednolicenie regulacji zwią-
zanych z ukż, w tym objęcie nim dotych-
czas znajdujących się poza zakresem roz-
porządzenia nr 882/2004. Za przykład 
w preambule wskazano właśnie zdro-
wie roślin i regulacje objęte dyrektywą 
2000/29/WE42, która zresztą utraciła moc 
na skutek tego rozporządzenia43. Zmianie 
uległy natomiast regulujące kwestie 

39 Por. rozporządzenie nr 882/2004, preambuła motyw 8.
40 Dz.Urz. WE L 169 z 8.5.2000, s. 1, ze zm., dalej jako dyrektywa nr 2000/29/WE.
41 P. Wojciechowski: Wspólnotowy model…, op.cit., s. 120.
42 Por. rozporządzenie nr 2017/625, preambuła motyw 17.
43 Por. art. 165 pkt 16 rozporządzenia nr 2017/625.
44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21.10.2009 dotyczące wprowadzania 

do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414 EWG (Dz.Urz. UE 
L 309 z 24.11.2009, s. 1, ze zm.), dalej jako rozporządzenie nr 1107/2009.

45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z 26.10.2016 w sprawie środków 
ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 
74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.Urz. UE L 317 
z 23.11.2016, s. 4), dalej jako rozporządzenie nr 2016/2031.

46 Por. art. 1 lit. e Międzynarodowej Konwencji sporządzonej w Genewie 21.10.1982 w sprawie harmonizacji 
kontroli towarów na granicach (Dz.U. z 1999 r. nr 103 poz. 1190).

47 Z wyjątkiem sprzętu do aplikacji pestycydów – por. art. 1 ust. 2 lit. g i h rozporządzenia nr 2017/625.
48 Por. art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/2031.

związane z ochroną roślin rozporządzenia: 
nr 1107/2009 w sprawie środków ochrony 
roślin44 oraz nr 2016/2031 dotyczące środ-
ków ochrony roślin przeciwko agrofagom45.

Kontrola mająca na celu ochronę zdrowia 
roślin, zapobieganie rozprzestrzenianiu 
i przenoszeniu się chorób oraz szkodni-
ków roślin i produktów roślinnych, zwana 
jest fitosanitarną46. Regulacje na temat 
ochrony roślin wynikające z ukż można 
podzielić na trzy grupy:

 • środki ochronne przeciwko agrofagom 
roślin,

 • wymogi dotyczące wprowadzania do ob-
rotu i stosowania środków ochrony roślin,

 • zrównoważone stosowanie pestycy-
dów47.

W pierwszej kolejności należy wy-
jaśnić, że agrofagi to wszelkie gatunki, 
szczepy bądź biotypy patogenów, zwie-
rząt lub szkodliwych dla roślin, pasożyt-
niczych roślin lub produktów roślinnych48. 
Prawodawstwo UE dotyczące zdrowia 
roślin reguluje wprowadzanie, zadomo-
wienie się i rozprzestrzenianie agrofagów 
roślin, które nie występują lub są mało 



26 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Agnieszka Serlikowska

rozpowszechnione w Unii. Jego celem 
jest ochrona przed nimi upraw oraz pu-
blicznych i prywatnych terenów zielo-
nych, a także lasów przy m.in. zapewnie-
niu jakości roślin i produktów roślinnych, 
a także bezpieczeństwa żywności i pasz 
wytworzonych z roślin49.

Poprawie produkcji rolnej, ochronie 
zdrowia ludzkiego i zwierząt służą rów-
nież przepisy dotyczące ochrony roślin. 
Regulują one wydawanie zezwoleń, wpro-
wadzanie do obrotu, stosowanie i kontro-
lę środków ochrony roślin oraz ich skład-
ników50. Pod samym pojęciem środków 
ochrony roślin należy rozumieć: środki 
w postaci, w jakiej są one dostarczane 
użytkownikowi, składające się z substancji 
czynnych, sejfnerów51 lub synergetyków52 
lub zawierających te składniki, i przezna-
czone do jednego z następujących zasto-
sowań:

 • ochrona roślin lub produktów roślin-
nych przed  wszelkimi organizmami 
szkodliwymi lub zapobieganie działaniu 
takich organizmów, chyba że głównym 

49 Rozporządzenie nr 2017/625, preambuła motyw 8.
50 Substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków, składników obojętnych i adiuwantów, które mogą lub mogłyby 

wchodzić w skład tych środków – por. rozporządzenie nr 2017/625, preambuła motyw 9.
51 Terminem „sejfner” określa się w prawie Unii „substancje lub preparaty, które dodaje się do środka ochrony 

roślin w celu wyeliminowania lub zmniejszenia fitotoksycznego działania środka ochrony roślin na niektóre 
rośliny” – por. Opinia Rzecznika Generalnego Niila Jääskinena przedstawiona 13.2.2014, Sprawa C-11/13 
Bayer Crop Science AG przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt.

52 Substancji lub preparatów, które chociaż wykazują brak działania lub wykazują tylko słabe działanie mogące wzmoc-
nić działanie substancji czynnej(-ych) w środku ochrony roślin – por. art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1107/2009.

53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z 21.10.2009 ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71, ze zm.).

54 Pod pojęciem produktu biobójczego rozumie się każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej 
jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą 
albo wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, 
unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek 
sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne – por. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 528/2012 z 22.5.2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 
z 22.5.2012 (Dz.Urz. UE.L Nr 167, s. 1, ze zm.)

przeznaczeniem produktów jest utrzy-
manie higieny, a nie ochrona roślin lub pro-
duktów roślinnych;

 • wpływanie na procesy życiowe roślin, 
na przykład przez substancje działające 
jako regulatory wzrostu, inne niż substan-
cje odżywcze;

 • zabezpieczanie produktów roślin-
nych w zakresie, w jakim takie substan-
cje lub środki nie podlegają szczególnym 
przepisom wspólnotowym dotyczącym 
środków konserwujących;

 • niszczenie niepożądanych roślin lub czę-
ści roślin z wyjątkiem glonów, chyba że 
dane środki są stosowane na glebę lub wodę 
w celu ochrony roślin;

 • hamowanie lub zapobieganie niepożąda-
nemu wzrostowi roślin z wyjątkiem glo-
nów, chyba że dane środki są stosowane 
na glebę lub wodę w celu ochrony roślin.

Do środków ochrony roślin zalicza się 
również pestycydy53, wyodrębnione za-
pewne ze względu na to, że są to zara-
zem produkty biobójcze54. Rozporządzenie 
nr 2017/625 z uwagi na ich podwójny 
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charakter wskazuje, że przedmiotem ukż 
jest ich zrównoważone zastosowanie.

W przepisach krajowych ramy material-
ne przedmiotowego zagadnienia wyznacza 
ustawa o środkach ochrony roślin55.

Produkcja ekologiczna 
i etykietowanie produktów
Pod pojęciem produkcji ekologicznej kryje 
się system zarządzania gospodarstwem 
i produkcji żywności56. Zgodnie z art. 4 
rozporządzenia nr 834/2007 opiera się 
on na zasadach odpowiednio zaprojekto-
wanych procesów biologicznych i zarzą-
dzania nimi przy zastosowaniu metod, 
które przede wszystkim wykorzystują 
żywe organizmy, stosują uprawę roślin 
na gruntach rolnych i prowadzą produkcję 
zwierzęcą lub zrównoważoną57 akwakul-
turę. Jednocześnie produkcja ekologicz-
na polega na ograniczeniu stosowanych 
środków do tych pochodzących właśnie 
z produkcji ekologicznej, substancji na-
turalnych lub będących ich pochodny-
mi i wolno rozpuszczalnych nawozów 
mineralnych. Jej zasady dostosowuje się 

55 Ustawa z 8.3.2013 o środkach ochrony roślin (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 50, ze zm.).
56 Rozporządzanie Rady (WE) nr 834/2007 z 28.6.2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1, ze zm.), dalej 
jako rozporządzenie nr 834/2007, preambuła motyw 1.

57 Spełniającą zasadę zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych.
58 Por. art. 4 rozporządzenia nr 834/2007.
59 Por. rozporządzenie nr 2017/625, preambuła motyw 11.
60 Akwakultura jest to: hodowla lub chów organizmów wodnych za pomocą technik opracowanych w celu zwiększenia 

produkcji tych organizmów powyżej naturalnej zdolności środowiska; organizmy takie pozostają własnością osoby 
fizycznej lub prawnej w ciągu całego stadium hodowli lub chowu, do odłowu włącznie – por. Vademecum EFR, 
Brussels, 26.3.2007, Doc EFFC/10/2007 [w:] M. Cieśla, J. Śliwiński: Od rybołówstwa do salonu piękności, 
czyli o roli ryb jako zwierząt towarzyszących człowiekowi, „Przegląd Hodowlany” nr 11/2011, s. 18-21.

61 Włączając drożdże przeznaczone do spożycia lub używane jako pasza i wyłączając produkty myślistwa 
i rybactwa pochodzące od dzikich zwierząt – por. art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 834/2007.

62 Por. art. 2 lit. c rozporządzenia nr 834/2007.
63 Por. art. 25 rozporządzenia nr 2017/625.

w razie potrzeby do stanu sanitarnego, 
regionalnych różnic klimatycznych i wa-
runków lokalnych, stopnia rozwoju i szcze-
gólnych praktyk hodowlanych. Do mini-
mum ogranicza się ponadto stosowanie 
środków z syntezy chemicznej58. Celem 
produkcji ekologicznej jest przyczynia-
nie się do ochrony zasobów naturalnych, 
różnorodności biologicznej i dobrostanu 
zwierząt, jak również do rozwoju obsza-
rów wiejskich59.

Produktem ekologicznym jest produkt 
rolny, w tym pochodzący z akwakultury60, 
wprowadzony na rynek lub taki, który ma 
być wprowadzony na rynek, w szczegól-
ności: żywy lub nieprzetworzony produkt 
rolny, przetworzony produkt rolny prze-
znaczony do spożycia, pasza, wegetatyw-
ny materiał rozmnożeniowy i nasiona do 
celów uprawy61 pochodzący z produkcji 
ekologicznej lub z nią związany62.

W związku ze specyficznym charak-
terem produkcji ekologicznej i dodatko-
wymi wymogami związanymi z jej pro-
wadzeniem, ich kontrola posiada szereg 
cech wyjątkowych63. W prawie krajowym 
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kwestie te są dodatkowo regulowane 
przez ustawę o rolnictwie ekologicznym64. 
Akt ten określa również kwestie doty-
czące odpowiedzialności za etykietowa-
nie produktów rolnictwa ekologicznego 
w sposób niezgodny z rozporządzeniem 
nr 834/200765.

Stosowanie i oznakowanie 
ChNP, ChOG oraz GTS
Ochrona oznaczeń geograficznych jest po-
jęciem starszym niż prawo żywnościowe. 
Jako zagadnienie z własności intelektualnej po 
raz pierwszy została uregulowana w Konwencji 
paryskiej o ochronie własności przemysło-
wej z 1883 r. W prawodawstwie europejskim 
została ograniczona do produktów rolnych 
i środków spożywczych66. Obecnie przed-
miotową kwestię reguluje rozporządzenie 
nr 1151/201267. W prawie krajowym funk-
cjonuje ustawa o rejestracji i ochronie nazw68.

Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) 
to nazwa, która określa produkt:

 • pochodzący z określonego miejsca, re-
gionu lub ‒ w wyjątkowych wypadkach 
‒ kraju;

64 Ustawa z 25.6.2009 o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1054).
65 Por. art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, szerzej K. Leśkiewicz: Ustawa o rolnictwie 

ekologicznym. Komentarz, Warszawa 2017, C.H.Beck, s. 108-117.
66 A. Kapała: Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych w prawie 

międzynarodowym, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1/2007, s. 149-150.
67 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21.11.2012 w sprawie systemów jakości produktów 

rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, s. 1), dalej jako rozporządzenie nr 1151/2012, które za-
stąpiło rozporządzenie Rady (WE) 510/2006 z 20.3.2006 (Dz. Urz. UE L 93 z 31.3.2006, s. 12, ze zm.). Pierwszą regulacją 
w przedmiotowym zakresie było rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych 
i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz.Urz. UE L 208 z 24.7.1992, s. 1, ze zm.).

68 Szczegółowe regulacje zawierają również ustawa z 18.10.2006 o wyrobie napojów spirytusowych 
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 822, 
ze zm.) oraz ustawa z 12.5.2011 o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 
rynku wina (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 859, ze zm.)

69 Por. art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012.
70 Por. art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 1151/2012.

 • którego jakość lub cechy charaktery-
styczne są w istotnej lub wyłącznej mie-
rze zasługą szczególnego środowiska geo-
graficznego, a na te składają się czynniki 
naturalne i ludzkie oraz
– którego wszystkie etapy produkcji od-
bywają się na określonym obszarze geo-
graficznym.

Należy zauważyć, że powyższe wymo-
gi co do produktu muszą zostać spełnio-
ne łącznie69. Rozporządzenie wprowadza 
również wyjątek – niektóre nazwy trak-
tuje się jako nazwy pochodzenia, nawet 
jeżeli surowce (wyłącznie żywe zwierzęta, 
mięso i mleko) do odnośnych produktów 
pochodzą z obszaru geograficznego więk-
szego lub różniącego się od określanego 
obszaru geograficznego pod pewnymi 
warunkami70.

Chronione oznaczenie geograficzne 
(ChOG) odnosi się zaś do nazwy okre-
ślającej produkt:

 • pochodzący z określonego miejsca, re-
gionu lub kraju;

 • którego określona jakość, renoma lub 
inna cecha charakterystyczna w głównej  
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mierze wynika z tego pochodzenia geo-
graficznego oraz

 • którego przynajmniej jeden etap pro-
dukcji odbywa się na tym określonym ob-
szarze geograficznym71.

Gwarantowana tradycyjna specjalność 
to natomiast nazwa mająca zastosowanie 
w odniesieniu do określonego produktu 
lub oznaczająca tradycyjny lub specyficzny 
charakter danego produktu. Kwalifikuje 
się do zarejestrowania jako GTS, jeże-
li opisuje określony produkt lub środek 
spożywczy, który otrzymano z zastosowa-
niem sposobu produkcji, przetwarzania 
lub składu odpowiadającego tradycyjnej 
praktyce w odniesieniu do tego produk-
tu lub środka spożywczego bądź został 
wytworzony z surowców lub składników, 
które są tradycyjnie stosowane72.

Regulacja z rozporządzenia nr 2017/625 
odnosi się bezpośrednio do pojęć „Chro-
niona Nazwa Pochodzenia”, „Chro nio-
ne Oznaczenie Geograficzne” i „Gwa-
rantowana Tradycyjna Specjalność”. Warto 
zauważyć, że regulacja z rozporządzenia 
nr 882/2004 wskazywała na szczególne 
środki dla sprawdzenia zgodności z unijny-
mi wymaganiami w tej kwestii. Wymagania 
dotyczące ukż miały być jedynie wystar-
czająco elastyczne, aby uwzględnić specy-
fikę tych dziedzin73. Wyraźnie widoczne 
jest to również w prawodawstwie krajo-
wym. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw 
reguluje szczególny tryb kontroli pro-
duktów rolnych i środków spożywczych 

71 Art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1151/2012.
72 Por. art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1151/2012.
73 Rozporządzenie nr 882/2004, preambuła motyw 9.
74 Por. zmiany w art. 36 rozporządzenia nr 1151/2012 wprowadzone przez rozporządzenie nr 2017/625.

posiadających tę ochronę oraz zadania 
i właściwość organów w zakresie kontro-
li. W stanie prawnym określonym rozpo-
rządzeniem nr 2017/625 ochrona ta została 
wyraźnie włączona do ukż, a rozporządze-
nie nr 1151/2012 stosowanie zmienione. 
Procedury i wymogi ukż nie stosuje się 
w tym trybie odpowiednio, a zgodnie z roz-
porządzeniem nr 2017/62574.

Wnioski
Szeroki zakres urzędowej kontroli żyw-
ności nastręcza wielu problemów defini-
cyjnych. Szczególnie w wypadku pojęć 
dotychczas nieznanych i nigdzie niedopre-
cyzowanych, jak „integralność żywności”. 
Rozporządzenie nr 2017/625 włącza do 
obszaru właściwości systemu dotychczas 
pozostawiane na uboczu kwestie związane 
z ochroną roślin czy chronionymi ozna-
czeniami geograficznymi, tak aby w pełni 
realizować hasło „od pola do stołu”. 
Wzajemne powiązania pomiędzy poszcze-
gólnymi obszarami ukż kreują obraz sys-
temu nader skomplikowanego, niejasnego 
nie tylko z perspektywy organów kontrol-
nych, ale także, a może przede wszystkim, 
elementarnych adresatów ukż – kontrolo-
wanych i konsumentów. Podstawowym 
celem tych norm jest przecież zapewnienie 
możliwie najszerzej rozumianego bezpie-
czeństwa żywności. Wielostronny zakres 
przedmiotowy ukż implikuje również ko-
nieczność pojmowania przez organy kon-
trolne wzajemnych powiązań pomiędzy 
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poszczególnymi obszarami systemu, do 
których potrzebna jest nie tylko umiejęt-
ność sprawnego poruszania się po licznych 
aktach prawa krajowego i unijnego, ale rów-
nież wiedza stricte techniczna obejmująca 
pogranicze nauk przyrodniczych. Dowodzą 
tego specjalistyczne pojęcia związane 
m.in. z GMO uwalnianym do środowiska 
czy zrównoważonym stosowaniem pesty-
cydów. Rozporządzenie nr 2017/625 łączy 
również dotychczas rozwijające się raczej 
w prawie krajowym równolegle aspekty 
bezpieczeństwa żywności w rozumieniu 
ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeń-
stwa ekonomicznego związanego z intere-
sem konsumenta jako nabywcy. W prak-
tyce rozszerza zatem katalog krajowych 
organów ukż o Prezesa Urzędu Ochrony 

75 Por. Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (druk nr 1685), Rządowy 
projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (druk 
nr 1686).

Konkurencji i Konsumentów w zakre-
sie ochrony interesów konsumentów 
oraz zapewnienia im prawa do informa-
cji, a także zapewnienia uczciwych prak-
tyk handlowych. W kontekście tym roz-
ważenia wymagają będące przedmiotem 
prac Sejmu projekty ustaw, zmierzające do 
stworzenia instytucji kontrolującej wszyst-
kie elementy systemu kontroli żywności 
na każdym etapie produkcji, przez skon-
solidowanie wszelkich procesów kontro-
lnych i monitorujących75.
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