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OZNACZANIE POCHODZENIA 
PRODUKTÓW ETYKIETĄ „MADE IN”  
– CZY BĘDZIE OBOWIĄZKOWE W UE?

Stefan Kaszczak*

W	Unii	Europejskiej	nie	istnieją	obecnie	akty	prawne	
ani	jednolite	praktyki	regulujące	problematykę	oznacza-
nia	 produktów	 przemysłowych	 etykietą	 „made	 in”	

(„wyprodukowano	w”),	czyli	kraju	pochodzenia.	Wyjąt-
kiem	 jest	 kilka	 produktów	 rolnych,	w	 tym	 importowa-
nych.	Wprawdzie	w	dyrektywie	w	sprawie	harmonizacji	
kontroli nieuczciwych praktyk handlowych na rynku 
wewnętrznym1	 zajęto	 się	 oznaczeniami	 pochodzenia	
wprowadzającymi	 w	 błąd,	 często	 fałszywymi,	 ale	 nie	
zdefiniowano	 określenia	 „wyprodukowano	 w”	 ani	 nie	
przewidziano	 jakiejkolwiek	 kontroli	 w	 tym	 zakresie.	
W	 niektórych	 państwach	 członkowskich	 producenci	
mogą	dobrowolnie	używać	oznaczeń	pochodzenia	pro-
duktów,	przy	czym	zasady	te	różnią	się	między	sobą.

stałych	 i	osiągnięciem	zysku.	Przed	hurtowym	rynkiem	
energii	elektrycznej	w	Europie	stoi	zatem	wiele	wyzwań.	
Należą	do	niech:	przekształcenie	 instytucjonalne	 funk-
cjonowania	tego	rynku,	kryzys	finansowy	i	 jego	wpływ	
na	 gospodarkę	 realną,	 znajdujący	 wyraz	 w	 znacznym	
spadku	popytu,	czy	decyzja	władz	niemieckich	o	wyłą-
czeniu	elektrowni	atomowych	oraz	szybki	rozwój	ener-
getyki	 odnawialnej.	 Wszystko	 to	 sprawia,	 że	 istotnie	
wzrasta	 ryzyko	 finansowe	 funkcjonowania	 przedsię-
biorstw	 elektroenergetycznych	 na	 zliberalizowanym	
rynku	energii	elektrycznej,	który	podlega	nie	tylko	pro-
cesom	przekształcenia	w	stronę	rynku	finansowego,	ale	
i	 niepożądanemu	 oddziaływaniu	 ryzyka	 politycznego	
i	 regulacyjnego.	 Najważniejszymi	 nośnikami	 ryzyka	
będą	 w	 długiej	 perspektywie:	 nowe	 regulacje	 rynku	
energii	 elektrycznej,	 niepewność	 odnośnie	 dynamiki	
wzrostu	gospodarczego,	 sytuacja	na	 rynku	emisji	dwu-
tlenku	węgla,	wzrost	 świadomości	klientów	w	zakresie	
zmiany	 dostawcy,	 zarządzanie	 popytem	 oraz	 nowe	
technologie	wpływające	na	zapotrzebowanie	na	energię	
elektryczną.	

Już	dziś	powyższe	czynniki	sprawiają,	że	spowolnio-
ne	 zostały	 inwestycje	 w	 konwencjonalnych	 elektrow-
niach,	gdyż	planowany	zwrot	z	nich	jest	niesatysfakcjo-
nujący	dla	 inwestorów,	a	 także	 rozwoju	odnawialnych	
źródeł	energii.	Marże	dziś	pracujących	elektrowni	opa-
lanych	węglem	lub	gazem	są	zagrożone11.
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1	 Sposób	 generowania	 zysków	 i	 wykorzystania	 w	 tym	 celu	
posiadanych	zasobów.	

2	 EUA	 stają	 się	 jednym	 z	 głównych	 czynników	 ryzyka	 dla	
elektroenergetyki.	Powodem	jest	projekt	Komisji	Europejskiej	tzw.	
backloading,	czyli	wycofanie	czasowe	900	mln.	EUA,	który	jednak	
nie	zyskał	aprobaty	Parlamentu	Europejskiego.	Autorzy	w	niniej-
szym	 podpunkcie	 zdecydowali	 się	 zatem	 przedstawić	 szerszy	
kontekst	 funkcjonowania	 przedsiębiorstw	 elektroenergetycznych	
niż	jedynie	rynek	hurtowy.	

3	Marża	produkcji	elektrowni	węglowych	i	opalanych	gazem	
po	uwzględnieniu	kosztów	emisji	dwutlenku	węgla.	

4	W	lutym	2013	r.	w	Niemczech	moc	zainstalowana	w	elek-
trowniach	słonecznych	(ogniwa	fotowoltaiczne)	wyniosła	32,88	GW,	
co	można	porównać	z	ok.	30	reaktorami	atomowymi.	W	niektó-
rych	słonecznych	dniach	w	maju	2012	r.	podaż	z	tych	elektrowni	
wyniosła	 nawet	 22	 GW,	 co	 pokrywało	 prawie	 połowę	 popytu,	
ograniczając	zasadniczo	produkcję	elektrowni	opalanych	paliwa-
mi	kopalnymi.	W	latach	2011-2012	około	11%	energii	elektrycz-
nej	w	Wielkiej	 Brytanii	 było	wytwarzane	 z	OZE,	w	 tym	 samym	
czasie	w	Niemczech	już	prawie	25%.	Por.:	European power utili-
ties under preasure?,	Clingendeal	International	Energy	Programme,	
marzec	2013.	

5	Kreuje	to	szansę	dla	samorządowych	dostawców	energii.	

6	W	2012	r.	GDF	Suez	2	mld.	euro,	Enel	2,58	mld.	euro.

7	 Na	 przykład	 w	 Niemczech	 klienci	 płacili	 w	 2012	 r.	 ok	 
260	euro/MWh,	z	czego	ok.	45%	stanowiły	podatki	i	inne	obcią-
żenia.	 W	 przypadku	 inwestycji	 w	 panele	 foltowoltaiczne	 (elek-
trownia	słoneczna)	koszt	jest	porównywalny	bez	odliczenia	subsy-
diów,	 co	 sprawia,	 że	 choć	 rozproszone	wytwarzanie	 energii	 na	
małą	skalę	jest	droższe	niż	w	elektrowniach	systemowych,	to	dla	
klienta	końcowego,	który	staje	się	prosumentem	jest	to	rozwiąza-
nie	porównywalne	kosztowo.	Jest	to	powodem	rozwoju	tego	typu	
produkcji	–	początkowo	głównie	na	własne	potrzeby	(nadwyżki	są	
oddawane	do	sieci	dystrybucyjnej).	

8	 Przy	 ograniczonym	 wzroście	 popytu	 i	 rozwoju	 OZE	 oraz	
energetyki	rozproszonej	można	oczekiwać	ograniczania	produkcji	
w	 elektrowniach	 opalanych	 paliwami	 kopalnymi	 (wręcz	 ujemna	
dynamika	wzrostu	z	tego	źródła).	

9	Także,	aby	zapewnić	sobie	przewidywalność	cen.	Podobnie	
GlaxoSmithKline	 inwestuje	 w	 elektrownie	 wiatrowe,	 które	 będą	
zasilać	niektóre	zakłady	produkcyjne.	

10	Na	przykład	raport	Capgemini	podaje,	że	w	krajach	o	wyso-
kim	udziale	odnawialnych	źródeł	energii	przeciętny	stopień	wyko-
rzystania	 elektrowni	 gazowych	 znacząco	 spadł:	 w	Hiszpanii	 do	
11%	w	pierwszej	połowie	2013	r.,	a	w	Niemczech	do	niecałych	
21%	w	roku	2012.	Raport	wskazuje,	że	niepokoi	fakt,	że	Między-
narodowa	Agencja	Energetyczna	uważa,	iż	opłacalność	elektrowni	
gazowych	wymaga	co	najmniej	57%	proc.	stopnia	wykorzystania.	
Wiecej:	European	Energy	Market	Observatory,	Capgemini	2013.

11	Szansą	dla	nich	jest	obniżka	cen	gazu	i	węgla.
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Sytuacja	taka	stawia	Unię	Europejską	w	nadzwyczaj	
niekorzystnym	położeniu	wobec	 jej	 partnerów	handlo-
wych,	którzy	wymagają,	również	od	państw	członkow-
skich,	 stosowania	 oznaczeń	 pochodzenia	 importowa-
nych	na	ich	rynki	produktów.	Najwięksi	partnerzy	han-
dlowi	Unii	–	USA,	Chiny,	Japonia,	Brazylia	czy	Kanada	
wprowadzili	 już	obowiązek	 stosowania	etykiet	z	ozna-
czeniami	 kraju	 pochodzenia	 przywożonych	 towarów.	
Wymusza to na unijnych eksporterach odpowiednie 
znakowanie	dostarczanych	na	ich	rynki	towarów.	Ponad-
to	Unia	nie	wykorzystuje	szans	na	skuteczne	zapobiega-
nie	 lub	zwalczanie	 fałszywych,	albo	wprowadzających	
konsumentów	w	błąd	informacji	o	pochodzeniu	impor-
towanych	towarów.	

Projekt	 rozporządzenia	 w	 sprawie	 bezpieczeństwa	
produktów	konsumpcyjnych2	obejmującego	m.in.	kwe-
stię	 oznaczania	 produktów	 etykietą	 „made	 in”,	 ma	
poprawić	sytuację	unijnych	producentów	i	eksporterów,	
ale	 także	 konsumentów.	 Konsekwencją	 wprowadzenia	
przygotowywanego	 rozporządzenia	 w	 życie	 będzie	
bowiem	 zrównanie	 praw	 i	 obowiązków	 producentów	
i	eksporterów	unijnych	z	ich	partnerami	handlowymi	za	
granicą.

Rys historyczny oznaczania kraju pochodzenia 
produktów etykietą „made in”

Znak	 „made	 in”	 na	 produktach	 importowanych	 nie	
jest	 wynalazkiem	Unii	 Europejskiej.	Wprowadzono	 go	
już	125	lat	temu,	a	więc	jeszcze	w	XIX	wieku,	w	wyniku	
przyjęcia	 brytyjskiej	 Ustawy	 o	 znakach	 handlowych	
(Merchandise Marks Act),	która	weszła	w	życie	w	sierp-
niu	 1887	 roku3.	 Na	 tej	 podstawie	 wszystkie	 towary	
spoza	 Wielkiej	 Brytanii,	 stanowiące	 konkurencję	 dla	
towarów	 brytyjskich,	miały	 być	 specjalnie	 znakowane.	
Każdy	kraj,	z	którym	Wielka	Brytania	utrzymywała	sto-
sunki	 handlowe,	 miał	 obowiązek	 oznaczania	 swoich	
towarów	dostarczanych	na	rynek	brytyjski	znakiem	kraju	
pochodzenia,	etykietą	„made	in”.	

W	ten	sposób	produkty	importowane	z	ówczesnych	
Niemiec	musiały	 być	 oznaczone	 „Made	 in	Germany”,	
aby	 zapobiegać	 przywozowi	 do	Wielkiej	 Brytanii	 pro-
duktów	gorszej	jakości4.	Warto	w	tym	kontekście	dodać,	
że	w	1891	roku	w	Porozumieniu	madryckim	o	między-
narodowej	 rejestracji	 znaków5	 większość	 ówczesnych	
państw	 uprzemysłowionych	 zdecydowała	 się	 zakazać	
umieszczania na swoich produktach niezgodnych 
z	prawdą,	fałszywych	znaków	ich	pochodzenia	i	zobo-
wiązała	się	stosować	oznaczenia	„made	in”.

Brytyjczycy	 uważali	 ówczesne	 produkty	 niemieckie	
za	ewidentnie	gorsze	i	tańsze	imitacje	produktów	brytyj-
skich.	 Dotyczyło	 to	 wtedy	 wyrobów	 ze	 stali	 tnącej,	
takich	 jak	np.	nożyczki,	wszelkie	noże	 itp.	z	zakładów	
w	Solingen,	oraz	maszyn,	narzędzi	i	urządzeń	produko-
wanych	 w	 Saksonii.	 Brytyjczycy	 chcieli	 w	 ten	 sposób	
chronić	 swoich	 konsumentów	 przed	 tanimi	 imitacjami	
wyrobów	 wysokiej	 jakości	 ze	 stali	 tnącej	 produkowa-

nych	w	Sheffield,	a	także	stygmatyzować	rozwijający	się	
szybko	 niemiecki	 przemysł	 maszynowy	 negatywnymi	
symbolami	i	oznaczeniami	handlowymi.

Wielką	Brytanię	zaniepokoiła	bowiem	sytuacja,	gdy	
rząd	Niemiec	postanowił	zapewnić	koncernowi	Kruppa	
wyraźną	 ochronę	 przed	 brytyjską	 stalą,	 wprowadzając	
taryfy	celne	 likwidujące	praktycznie	 jej	 import	do	Nie-
miec.	 Obowiązek	 oznaczania	 wszystkich	 niemieckich	
produktów	eksportowanych	do	Wielkiej	Brytanii	wywo-
łał	 jednak	 odwrotny	 efekt.	 Znak	 „Made	 in	 Germany”	
zaczął	się	błyskawicznie	rozwijać	i	szybko	stał	się	sym-
bolem	oraz	cechą	towarów	o	najwyższej	jakości	i	atrak-
cyjnych	dla	konsumentów,	co	w	efekcie	przyczyniło	się	
do	szybkiego	rozwoju	niemieckiego	eksportu.

Przemysł	brytyjski	już	w	1900	roku	stracił	dotychcza-
sową	 przewagę	 nad	 przemysłem	 niemieckim.	 Wielka	
Brytania	wytwarzała	wówczas	19,5%	światowej	produk-
cji	przemysłowej,	a	Niemcy	–	16,6%	(na	świecie	domi-
nowały	 już	 Stany	 Zjednoczone	 Ameryki	 z	 udziałem	
35,0%).	 Biorąc	 pod	 uwagę	 ówczesne	 tempo	 rozwoju	
gospodarczego,	 przewidywano,	 że	 już	 w	 ciągu	 jednej	
dekady	 gospodarka	 niemiecka	 stanie	 się	 silniejsza	 od	
brytyjskiej.	 Szybko	 rosły	 niemieckie	 inwestycje,	 szcze-
gólnie	 za	 granicami	 Niemiec.	 W	 latach	 1883-1914	
wzrosły	 one	 pięciokrotnie,	 osiągając	 poziom	 30	 mld	
marek	niemieckich,	przy	5	mld	marek	inwestycji	zagra-
nicznych	w	Niemczech.	W	tym	samym	czasie	niemiecka	
produkcja	przemysłowa	wzrosła	również	pięciokrotnie.	

W	 latach	 dwudziestych	 XX	 wieku	 gospodarka	 nie-
miecka	 stała	 się	 najmocniejszą	 gospodarką	w	 Europie;	
niemiecka	 produkcja	 stali	 w	 1929	 roku	 była	 o	 ponad	
60%	 większa	 niż	 łączna	 produkcja	 Wielkiej	 Brytanii	
i Francji6.	 Po	 II	 wojnie	 światowej,	 w	 1949	 roku	 znak	
handlowy	 „Made	 in	Germany”,	 jako	 cecha	najwyższej	
jakości	 produktów,	 stał	 się	 symbolem	 Niemiec	 –	 naj-
większego	eksportera	na	 świecie.	Dotyczy	 to	 szczegól-
nie	 ważnych	 dla	 gospodarki	 niemieckiej	 przemysłów,	
a	mianowicie	motoryzacyjnego,	maszynowego,	elektro-
technicznego	i	elektronicznego	oraz	chemicznego.

Na	przełomie	XX	i	XXI	wieku	skorzystała	i	korzysta	na	
tym	nadal	 również	 przechodząca	 transformację	 gospo-
darka	Polski.	Stała	się	ona	nadzwyczaj	dobrym	miejscem	
do	 inwestowania,	w	 tym	 także	dla	przemysłu	niemiec-
kiego,	który	zlokalizował	tutaj	istotną	część	swej	wielkiej	
machiny	 eksportowej.	 „Polska	 korzysta	 z	 niemieckich	
inwestycji	i	dostępu	do	niemieckich	rynków,	a	Niemcy,	
dzięki	 temu,	 że	 koszty	 są	 w	 Polsce	 relatywnie	 niskie,	
a	 kwalifikacje	 pracowników	 wysokie,	 traktują	 ją	 jako	
platformę	 produkcyjną,	 żeby	 konkurować	 z	 Azją	
Wschodnią.	 Niektóre	 gałęzie	 niemieckiego	 przemysłu	
potrafią	wytwarzać	w	Polsce	 towary	 taniej,	 niż	w	Chi-
nach.	Równocześnie	Polska	oferuje	Niemcom	przyjazny	
klimat	biznesowy,	mnóstwo	wykwalifikowanej	siły	robo-
czej	i	nade	wszystko	bliskość	geograficzną.

Niemcy	znaczną	część	powodzenia	swego	przemy-
słu	 motoryzacyjnego	 zawdzięczają	 właśnie	 Polsce.	
W	 Poznaniu	 Volkswagen	 zatrudnia	 6,9	 tys.	 pracowni-
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ków	 wytwarzających	 moduły	 zasilania,	 głowice	 cylin-
drów	i	obudowy	układów	kierowniczych,	a	także	155	tys.	
samochodów	 dostawczych7.	 Grupa	 MAN	 zatrudnia	
w	Polsce	4	tys.	pracowników	wytwarzających	ciężarów-
ki,	autobusy	miejskie	i	karoserie.	Samochody	i	części	są	
ważnym	towarem	eksportowym	Polski,	choć	nie	ma	ona	
żadnej	 własnej	 marki	 o	 międzynarodowej	 renomie,	
znaczna	część	tych	wyrobów	pojawia	się	na	rynku	pod	
markami	 niemieckimi	 („Made	 in	Germany”).	 Podobnie	
jest	 w	 innych	 gałęziach	 przemysłu;	 przykładowo	 nie-
miecki	dom	mody	Hugo	Boss	produkuje	obuwie	w	swo-
jej	fabryce	w	Radomiu.

Ponieważ	 Polska	 jest	 ważnym	 elementem	 niemiec-
kiego	 łańcucha	dostaw,	 stała	 się	dużą	gospodarką	pro-
dukującą	 na	 eksport	 –	 dzisiaj	 jest	 to	 46%	 jej	 PKB.	
W	sprawozdaniu	banku	Morgan	Stanley	szacowano,	że	
30-40	 procent	 eksportu	 Polski	 do	Niemiec	 ostatecznie	
trafia	 na	 rynki	 reszty	 świata	 jako	 towary	 eksportowane	
przez	Niemcy”8.	Wyjaśnia	to,	dlaczego	Niemcy	są	obec-
nie	największym	partnerem	handlowym	Polski	–	dlacze-
go	kupują	lub	sprzedają	ok.	25%	towarów	przez	Polskę	
eksportowanych	i	importowanych.

Tak	 jak	 Wielka	 Brytania	 postąpiła	 wobec	 Niemiec	
w	 Europie,	 tak	 na	 Dalekim	 Wschodzie	 Azji	 Japonia	
zachowała	 się	 w	 stosunku	 do	 Chin.	 Zażądała	 ona	 od	
Chin,	 największego	 swego	 sąsiada,	 oznaczania	 produk-
tów	eksportowanych	do	Japonii	etykietą	„Made	in	China”.	
Obawiała	 się	 bowiem	 nie	 tylko,	 jak	 Wielka	 Brytania	
w	Europie,	relatywnie	tańszych	i	często	gorszych	imitacji	
własnych	 produktów,	 ale	 także	 kradzieży	 japońskich	
wzorów	i	patentów.

Projektowane unijne regulacje prawne oznaczania 
kraju pochodzenia produktów

Prace	nad	unijnym	systemem	oznaczeń	kraju	pocho-
dzenia	towarów	i	produktów	importowanych	do	państw	
UE	Komisja	Europejska	rozpoczęła	w	2003	roku.	Działa-
nia	te	stanowiły	odpowiedź	na	coraz	większe	zaintere-
sowanie	 tą	problematyką	niektórych	państw	członkow-
skich	 i	sektorów	unijnej	gospodarki.	Były	one	zaniepo-
kojone	coraz	większą	liczbą	przypadków	błędnego	lub	
fałszywego	 oznaczania	 kraju	 pochodzenia	 produktów	
lub	 w	 ogóle	 braku	 takiego	 oznaczenia	 na	 towarach	
importowanych	na	rynek	Unii.

Pod	 koniec	 2003	 roku	 KE	 przedłożyła	 Komitetowi	
Rady,	tzw.	Komitetowi	1339,	propozycję	unijnego	syste-
mu	oznaczeń	kraju	pochodzenia	produktów	i	 towarów	
importowanych.	W	 latach	2004-2005	przeprowadzone	
zostały	 konsultacje	 w	 tej	 sprawie	 z	 najważniejszymi	
zainteresowanymi	 instytucjami	 i	 stronami,	 tj.	 przemy-
słem,	 eksporterami,	 związkami	 zawodowymi	 i	 konsu-
mentami	oraz	ich	zrzeszeniami.	Dotyczyły	one	głównie	
wykonalności	 rozważanego	 systemu	 oznaczeń	 kraju	
pochodzenia	towaru	czy	produktu.

Rozporządzenie Rady w sprawie oznaczania kraju 
pochodzenia określonych produktów przywożonych 
z państw trzecich (projekt wycofany przez Komisję 
w 2012 r.)

W	grudniu	2005	roku,	po	wielmiesięcznych	konsul-
tacjach,	Komisja	Europejska	przedłożyła	projekt	 rozpo-
rządzenia	 Rady10,	 w	 którym	 zaproponowała	 wprowa-
dzenie	obowiązkowego	systemu	oznaczeń	kraju	pocho-
dzenia	określonych	towarów	przemysłowych	przywożo-
nych	 do	 Unii	 Europejskiej.	 Towary,	 które	 miały	 być	
objęte	tym	przepisem,	oznaczono	w	załączniku	do	roz-
porządzenia	kodami	zewnętrznej	taryfy	celnej11.	

We	wniosku	Komisja	uwzględniła	rozwiązanie,	które	
najlepiej	miało	realizować	interesy	większości	zaintere-
sowanych	 stron,	 tj.	 przemysłu,	 importerów,	 związków	
zawodowych,	 konsumentów	 i	 niektórych	 organizacji	
konsumentów.	Proponowane	rozwiązanie	nie	powinno	
również	pociągać	za	 sobą	wzrostu	kosztów	 i	negatyw-
nych	skutków	dla	przemysłów,	które	przeniosły	produk-
cję	za	granicę,	i	dla	przedsiębiorstw	handlowych.	Ozna-
czanie	kraju	pochodzenia	produktów	i	wyrobów	etykie-
tą	 „made	 in”	 miało	 również	 chronić	 przemysł	 unijny	
przed	narażeniem	go	na	złą	opinię,	wynikającą	z	niepre-
cyzyjnych	 lub	 nawet	 nieprawdziwych	 informacji	
o	pochodzeniu	towarów,	a	także	ich	podzespołów	i	czę-
ści	składowych,	które	muszą	być	poddawane	kolejnym	
procesom	obróbki	przed	wprowadzeniem	na	rynek	UE.

Wymagane	 oznaczenia	 kraju	 pochodzenia	 miały	
obowiązywać	 już	 w	 momencie	 przywozu	 towarów	
i	 produktów	 importowanych	 na	 rynek	 UE.	 Oznaczeń	
naniesionych	nie	można	byłoby	z	towarów	usuwać	ani	
ingerować	w	 ich	 treść	 do	momentu	 sprzedaży	 towaru	
konsumentowi	 lub	 użytkownikowi	 finalnemu,	 z	wyjąt-
kiem	sytuacji,	kiedy	zgodnie	z	projektem	rozporządze-
nia	wymagana	była	korekta.	Za	niezgodne	z	 rozporzą-
dzeniem	uznano:

 � brak	oznaczenia	kraju	pochodzenia,
 � oznaczenie	 kraju	 pochodzenia	 nie	 odpowiadające	
pochodzeniu	towaru,

 � zmiany	oznaczenia	kraju	pochodzenia,	z	wyjątkiem	
przypadków,	gdy	wymagana	była	korekta.

Komisja	 była	 upoważniona	 do	 wydania	 przepisów	
wykonawczych	w	szczególności,	aby:

 � określić	szczegółową	formę	i	procedury	oznaczania	
pochodzenia,

 � stworzyć	wykaz	 terminów	we	wszystkich	 językach	
urzędowych	Unii	Europejskiej,	jasno	informujących,	
że	 towary	 pochodzą	 z	 kraju	wskazanego	na	 ozna-
czeniu,

 � określić	 przypadki,	 w	 których	 wspólnie	 używane	
skróty	bezbłędnie	wskazują	kraj	pochodzenia	i	mogą	
być	wykorzystane	dla	potrzeb	rozporządzenia,

 � określić	przypadki,	w	których	 towary	nie	mogą	 lub	
nie	 muszą	 być	 oznaczane	 z	 powodów	 technicz-
nych,



32 Unia	Europejska.pl	Nr	6	(223)	2013

 � określić	 inne	 reguły,	 które	 mogą	 być	 niezbędne	
w	przypadku,	gdy	okaże	się,	że	towary	nie	spełniają	
warunków	określonych	w	rozporządzeniu,

 � uaktualnić	załącznik	do	rozporządzenia,	jeśli	zmia-
nie	 uległa	 ocena,	 czy	 konieczne	 jest	 oznaczenie	
pochodzenia	dla	określonego	sektora12.	

Kraj	 pochodzenia	 towarów	 importowanych	 do	 UE	
miał	być	oznaczany	zgodnie	z	niepreferencyjnymi	regu-
łami	 pochodzenia	 towarów,	 określonymi	 w	 rozporzą-
dzeniu	Rady	nr	2913/92	ustanawiającym	Wspólnotowy	
kodeks	 celny	 oraz	 w	 rozporządzeniu	 wykonawczym	
Komisji	nr	2454/9313.

W	październiku	2010	roku	Parlament	Europejski,	po	
zapoznaniu	się	z	wnioskami	Komisji	Europejskiej	wyni-
kającymi	z	konsultacji	przeprowadzonych	z	zaintereso-
wanymi	 stronami	 ,	 zaproponował	 poprawki	 i	 poparł	
propozycję	rozporządzenia	Rady	w	sprawie	oznaczania	
kraju	 pochodzenia	 określonych	 towarów	 i	 produktów	
przywożonych	 na	 rynek	 UE14.	 Parlament	 wziął	 pod	
uwagę	m.in.	to,	że:

 � Unia	Europejska	nie	miała	dotychczas	zharmonizo-
wanych	przepisów	prawnych	ani	jednolitych	praktyk	
oznaczania	kraju	pochodzenia	towarów	importowa-
nych	na	rynek	unijny,

 � przeprowadzone	 przez	 Komisję	 Europejską	 konsul-
tacje	 wskazały,	 iż	 prawidłowe	 oznaczenie	 pocho-
dzenia	ma	 dla	 unijnych	 konsumentów	 istotne	 zna-
czenie	 informacyjne,	 głównie	 z	 punktu	 widzenia	
bezpieczeństwa,	aspektów	społecznych	i	ekologicz-
nych,

 � w	strategii	„Europa	2020”	podkreślono	konieczność	
konkurowania	 jakością	 i	przestrzeganiem	wysokich	
norm	produkcyjnych,

 � unijne przepisy o oznaczaniu pochodzenia pozwoli-
łyby	unijnym	konsumentom	na	dokonywanie	 świa-
domych	wyborów	kupowanych	produktów,

 � wyraźne	oznaczanie	pochodzenia	produktów	przy-
wożonych	 dostarczyłoby	 konsumentom	 unijnym	
więcej	informacji	ważnych	z	punktu	widzenia	zagro-
żenia	 ich	 zdrowia	 i	 bezpieczeństwa,	 a	 tym	 samym	
zapewniło	im	lepszą	ochronę	przed	często	nieświa-
domie	nabywanymi	produktami	wątpliwej	jakości,

 � wiele	przedsiębiorstw	w	Unii	już	dobrowolnie	stosu-
je	 oznaczenia	 pochodzenia	 produktów,	 a	 zatem	
rozporządzenie	 powinno	 być	maksymalnie	 zgodne	
z	istniejącymi	już	na	świecie	systemami	oznakowa-
nia	 produktów	 etykietą	 „wyprodukowano	 w”,	 co	
powinno	 zapewnić	 unijnym	 przedsiębiorstwom	
maksymalną	elastyczność	na	rynku,

 � system	oznaczeń	pochodzenia	produktów	powinien	
umożliwić	 unijnym	 konsumentom	 odróżnianie	
towarów	spełniających	normy	społeczne,	ekologicz-
ne	i	bezpieczeństwa	–	związane	zazwyczaj	z	krajem	
ich	pochodzenia.

W	latach	2011-2012,	mimo	licznych	wniosków	zgła-
szanych przez PE15,	Rada	nie	była	w	stanie	przyjąć	sta-
nowiska,	co	ostatecznie	zablokowało	procedurę	ustawo-
dawczą	w	sprawie	rozporządzenia.	Propozycję	Komisji	

popierały	południowe	państwa	członkowskie	UE	i	Fran-
cja,	przeciwne	były	natomiast	państwa	północne,	w	tym	
Wielka	Brytania	 i	Niemcy,	według	 których	wymagania	
etykietowania	 importowanych	 towarów	 byłyby	 swoistą	
formą	podatku	od	przywozu.	W	efekcie	Komisja	wycofa-
ła	 przedkładany	 projekt	 rozporządzenia	 uzasadniając,	
że	może	 być	 niezgodny	 z	 nową	wykładnią	 przepisów	
WTO.	 Jest	 ona	wynikiem	 rozstrzygniętego	 przez	WTO	
sporu,	 wszczętego	 przez	 jednego	 z	 członków	 WTO.	
Zakwestionował	 on	 niektóre	 przepisy	 USA,	 regulujące	
oznaczanie	 kraju	pochodzenia	 (tzw.	COOL case).	 Pro-
ponowane	 rozporządzenie	mogłoby	 być	w	 tej	 sytuacji	
niezgodne	z	zasadami	WTO	i	dlatego	Komisja	wycofała	
projekt.	Komisja	obawiała	się,	że	zastosowanie	obowiąz-
kowego	oznaczania	etykietą	„wyprodukowano	w”	tylko	
do	 towarów	 i	 produktów	 przywożonych	 z	 zagranicy	
naruszy postanowienia Porozumienia WTO w sprawie 
barier	 technicznych	 w	 handlu	 międzynarodowym	
i zostanie uznane za protekcjonizm16.	

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych 
(projekt w trakcie procedury decyzyjnej)

W	2013	roku	Komisja	Europejska	przedstawiła	nowy	
projekt	 rozporządzenia	 PE	 i	 Rady	 w	 sprawie	 wprowa-
dzenia	 obowiązkowego	wskazywania	 kraju	 pochodze-
nia	 produktów	 nieżywnościowych,	 w	 tym	 towarów	
importowanych	na	rynek	UE,	jako	część	pakietu	regulu-
jącego	 bezpieczeństwo	 produktów	 i	 nadzór	 rynku.	Do	
określenia	kraju	pochodzenia	produktów	mają	być	sto-
sowane	obowiązujące	obecnie	w	Unii	reguły	nieprefen-
cyjnego	pochodzenia,	sformułowane	w	art.	24	rozporzą-
dzenia	Rady	(EWG)	nr	2913/92	ustanawiającego	Wspól-
notowy Kodeks Celny17.	 „Towar,	w	 którego	 produkcję	
zaangażowany	jest	więcej	niż	jeden	kraj,	jest	uznawany	
za	pochodzący	z	kraju,	w	którym	został	poddany	ostat-
niej	 istotnej,	 ekonomicznie	 uzasadnionej	 obróbce	 lub	
przetworzeniu,	które	spowodowało	wytworzenie	nowe-
go	 produktu	 lub	 stanowiło	 istotny	 etap	 wytwarzania	
w	przedsiębiorstwie	przystosowanym	do	tego	celu.”

W	zaproponowanym	13	 lutego	 2013	 roku	 pakiecie	
w	 sprawie	bezpieczeństwa	produktów	 i	nadzoru	 rynku	
Komisja	przedstawiła	projekt	rozporządzenia	w	sprawie	
bezpieczeństwa	produktów	konsumpcyjnych18.	Jego	art.	7	
reguluje	także	oznaczanie	kraju	pochodzenia	nieżywno-
ściowych	produktów	wytwarzanych	i	towarów	importo-
wanych	na	rynek	unijny:

„1.	Producenci	 i	 importerzy	zapewniają	podanie	na	
produktach	informacji	o	państwie	pochodzenia	produktu	
lub,	jeżeli	uniemożliwia	to	rozmiar	lub	rodzaj	produktu,	
podanie	tej	informacji	na	opakowaniu	lub	w	dokumen-
cie	dołączonym	do	produktu.

2.	Państwo	pochodzenia	w	rozumieniu	ust.	1	ustala	
się	 z	 zastosowaniem	 reguł	 niepreferencyjnego	 pocho-
dzenia	 określonych	w	 art.	 23-25	 rozporządzenia	 Rady	
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(EWG)	 nr	 2913/92	 ustanawiającego	 Wspólnotowy	
Kodeks	Celny.

3.	 Jeżeli	 państwo	 pochodzenia	 ustalone	 zgodnie	
z	ust.	2	 jest	państwem	członkowskim	Unii,	producenci	
i	 importerzy	mogą	 jako	miejsce	 pochodzenia	wskazać	
Unię	lub	dane	państwo	członkowskie”19.

Przepisy	nowego	projektu	rozporządzenia	zobowią-
zują	 zatem	 w	 sposób	 jednoznaczny	 producentów	
i	 importerów	 do	 zapewnienia	 na	 wytwarzanych	 pro-
duktach	i	importowanych	towarach,	a	w	szczególnych	
przypadkach	na	ich	opakowaniach	lub	w	dokumentach	
im	towarzyszących,	oznaczenia	kraju	ich	pochodzenia.	
W	 przypadku	 państw	 członkowskich	 mogą	 to	 być	
oznaczenia	odnoszące	się	do	Unii	Europejskiej	(„wyko-
nano	w	UE”)	 lub	 do	 konkretnego	 państwa	 członkow-
skiego.	Ma	 to	bowiem	 istotne	znaczenie	dla	poprawy	
identyfikowania	produktów	i	towarów	nie	tylko	z	myślą	
o	 unijnych	 organach	 nadzoru	 rynku	 i	 przejrzystości	
łańcucha	dostaw,	ale	głównie	dla	unijnych	konsumen-
tów	 i	 zwiększenia	 ich	 zaufania	 do	 jednolitego	 rynku.	
Obowiązek	 wskazywania	 miejsca	 pochodzenia	 pro-
duktów	ułatwi	 równocześnie	międzynarodową	współ-
pracę	 unijnych	 organów	 nadzoru	 z	 władzami	 kraju	
pochodzenia	 produktu	 w	 dziedzinie	 bezpieczeństwa	
dla	konsumentów.

W	 październiku	 2013	 roku	 projekt	 rozporządzenia	
w	sprawie	bezpieczeństwa	produktów	konsumpcyjnych	
zaaprobowała	 Komisja	 rynku	wewnętrznego	 i	 ochrony	
konsumentów	 Parlamentu	 Europejskiego20.	 Komisja	
wyszła	 z	 założenia,	 że	 dwa	 elementy	 wymienione	
w	rozporządzeniu,	a	mianowicie	po	stronie	konsumen-
tów	 -	 bezpieczeństwo	 –	 a	 po	 stronie	 producentów	 -	
równe	 warunki	 działania	 są	 niezbędne	 dla	 lepszego	
i sprawniejszego funkcjonowania jednolitego europej-
skiego	 rynku.	 Dostarczanie	 na	 rynek	 europejski	 bez-
piecznych	towarów,	dobrze	i	bezbłędnie	oznakowanych	
etykietą	„made	in”	ma	bowiem	podstawowe	znaczenie	
dla	prawidłowego	funkcjonowania	tego	rynku,	a	w	kon-
sekwencji	przyczynia	się	do	pełniejszego	rozwoju	unij-
nych	przedsiębiorstw	i	wzrostu	dobrobytu	europejskiego	
społeczeństwa.	

Także	parlamentarna	Komisja	handlu	zagranicznego	
w swojej opinii21	 podkreśliła,	 że	 dodany	 w	 rozporzą-
dzeniu	 obowiązek	 wskazywania	 przez	 producentów	
i	 importerów	 kraju	 pochodzenia	 towarów	 będzie	 uła-
twiać	unijnym	organom	nadzoru	potrzebną	identyfikację	
miejsca	ich	produkcji.	Konsumentom	z	kolei	informacja	
o	 kraju	 produkcji	 będzie	 ułatwiać	 ocenę	 towaru	m.in.	
pod	względem	norm	produkcyjnych,	jakości	czy	bezpie-
czeństwa	wyrobu,	a	w	konsekwencji	dokonanie	świado-
mego	zakupu.	Komisja	przypomniała	również,	że	wymo-
gi,	często	bardziej	rygorystyczne,	oznaczania	pochodze-
nia	produktów	są	od	lat	stosowane	już	w	innych	krajach	
i	 dotyczą	 obowiązkowo	wszystkich	 produktów,	w	 tym	
także	 towarów	 produkowanych	 i	 sprowadzanych	
z	państw	członkowskich	UE.

Propozycję	 Komisji	 Europejskiej	 poparł	 również	
Europejski	Komitet	Ekonomiczno-Społeczny.	W	przygo-
towanej	opinii	Komitet	zwrócił	uwagę	m.in.	na	podsta-
wowe	obowiązki	podmiotów	gospodarczych,	tj.	produ-
centów,	 importerów	 i	 dystrybutorów,	 uczestniczących	
w	łańcuchu	dostaw	produktów	konsumpcyjnych	(głów-
nie	w	sytuacjach	nieobjętych	przepisami	sektorowymi),	
ich	zobowiązania	wiążące	się	z	etykietowaniem,	identy-
fikacją	produktów	i	działaniami	naprawczymi	podejmo-
wanymi	wobec	produktów	niebezpiecznych,	a	także	na	
wprowadzony	 do	 projektu	 rozporządzenia	 wymóg,	 by	
wspomniane	 podmioty	 były	 w	 stanie	 w	 każdej	 chwili	
zidentyfikować	swoich	dostawców	i	odbiorców.	Komitet	
opowiedział	 się	 za	 identyfikowalnością	 produktów	 na	
całej	długości	łańcucha	dostaw.	Ma	to	bowiem	pomagać	
w	 identyfikowaniu	 uczestniczących	w	nim	podmiotów	
gospodarczych	i	w	podejmowaniu	środków	zaradczych	
wobec	produktów	niebezpiecznych22.

Omówione	opinie	otworzyły	drogę	do	dalszych	prac	
ustawodawczych	 nad	 projektem	 rozporządzenia.	 Naj-
prawdopodobniej	Parlament	Europejski	uchwali	go	jesz-
cze	w	2014	roku.	Komisja	oczekuje,	że	rozporządzenie	
wejdzie	w	życie	w	2015	roku.

Obowiązek wskazywania kraju pochodzenia  
na produkcie

Projekt	rozporządzenia	PE	i	Rady	z	2013	roku	nakła-
da	na	producentów	i	importerów	obowiązek	wskazywa-
nia na wytwarzanych i importowanych produktach kraju 
ich	pochodzenia.	W	preambule	rozporządzenia	autorzy	
podkreślają,	że	wskazywanie	kraju	pochodzenia	towaru	
ułatwia	przede	wszystkim	ustalenie,	gdzie	dany	produkt	
faktycznie	wytworzono.	Wskazanie	miejsca	pochodze-
nia	jest	też	uzupełnieniem	wymagań	związanych	z	iden-
tyfikowaniem,	 podaniem	 nazwy	 i	 adresu	 producenta.	
Dane	te	mają	pomagać	identyfikować	podmioty	gospo-
darcze	w	całym	łańcuchu	dostaw	towarów,	ale	też	gwa-
rantować	 unijnym	 konsumentom	 i	 podmiotom	 gospo-
darczym	uzyskanie	rzetelnych	informacji	o	produktach,	
także	 tych	 niebezpiecznych,	 co	 powinno	 wzmacniać	
zaufanie	konsumentów	do	wspólnego	rynku.

Niektóre	 zainteresowane	 tą	 problematyką	 strony,	
przede	 wszystkim	 producenci	 i	 ich	 związki,	 ale	 także	
importerzy,	podkreślają	jednak,	że	autorzy	rozporządze-
nia	nie	zwrócili	uwagi	na	sprawę	kosztów,	które	mogą	
wynikać	u	producentów	i	importerów	z	tytułu	nałożenia	
na	nich	obowiązku	znakowania	produktów.	Równocze-
śnie	zwraca	 się	uwagę,	że	nie	przeanalizowano	 relacji	
między	 artykułem	 rozporządzenia	 o	 znakowaniu	 pro-
duktów	a	obowiązującymi	już	przepisami	i	regulacjami	
branżowymi.	Zwróciła	na	to	uwagę	m.in.	Polska	Konfe-
deracja	Pracodawców	Prywatnych	„Lewiatan”	w	opinii	
z	listopada	2013	roku23.	Również	Brytyjczycy	i	Niemcy	
opowiedzieli	 się	w	Radzie	Europejskiej	przeciwko	pro-
jektowi	 rozporządzenia	 Rady	 w	 sprawie	 oznaczania	
kraju	 pochodzenia	 określonych	 produktów	 przywożo-
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nych	z	państw	trzecich.	Wymienione	kraje	uważają,	że	
wymagania	 w	 zakresie	 oznaczania	 produktów	 i	 towa-
rów	etykietą	„made	in”	można	uznać	za	kolejną	swoistą	
„formę	 podatku	 od	 przywozu”24.	Wyższe	 koszty	 będą	
odczuwać	szczególnie	małe	przedsiębiorstwa,	także	nie-
mieckie,	 które	 będą	 zmuszone	 ponosić	 dodatkowe	
wydatki	 na	 przygotowywanie	 kosztownej	 często	 doku-
mentacji	 pochodzenia	 komponentów	 wykorzystywa-
nych	do	produkcji.

Kryteria ustalania kraju pochodzenia produktu

Kryteria,	 jakimi	powinny	się	posługiwać	producenci	
i	importerzy	przy	ustalaniu	kraju	pochodzenia	produktu/
towaru	są	wskazane	w	art.	7	ust.	2	projektu	rozporządze-
nia	z	2013	roku	w	sprawie	bezpieczeństwa	produktów	
konsumpcyjnych.	 Państwo	 pochodzenia	 ustala	 się	 na	
podstawie	reguł	niepreferencyjnego	pochodzenia,	okre-
ślonych	w	rozporządzeniu	Rady	(EWG)	nr	2913/92	usta-
nawiającym	Wspólny	 Kodeks	 Celny:	 (art.	 24)	 „Towar,	
w	 którego	 produkcję	 zaangażowany	 jest	 więcej	 niż	
jeden	kraj,	jest	uznawany	za	pochodzący	z	kraju,	w	któ-
rym	 został	 poddany	 ostatniej	 istotnej,	 ekonomicznie	
uzasadnionej	obróbce	lub	przetworzeniu,	które	spowo-
dowało	 wytworzenie	 nowego	 produktu	 lub	 stanowiło	
istotny	etap	wytwarzania	w	przedsiębiorstwie	przystoso-
wanym	 do	 tego	 celu”25.	 Zgodnie	 zatem	 z	 projektem	
rozporządzenia	z	2013	roku	o	pochodzeniu	produktów,	
w	których	wytwarzaniu	brały	udział	firmy	z	kilku	krajów,	
decydujące	 będzie,	 gdzie	 przebiegała	 najważniejsza,	
decydująca	 o	 ich	wartości	 faza	 produkcji.	 Powinno	 to	
zapobiegać	 podszywaniu	 się	 pod	 towary	 europejskie,	
przez	 towary,	 które	 w	 większości	 zostały	 wytworzone	
poza	 państwem	 członkowskim	 UE.	 Dotyczy	 to	 także	
przypadków,	gdy	etykietą	„Made	in	EU”	oznaczano	pro-
dukty	 jedynie	 złożone	w	 państwie	 członkowskim.	 Nie	
informowano	 natomiast	 konsumentów	 o	 tym,	 skąd	
pochodziły	poszczególne	części	 i	podzespoły	 jako	ele-
menty	składowe,	produkowane	z	reguły	w	krajach	roz-
wijających	się.

Proponowany	sposób	ustalania	pochodzenia	produk-
tów	 może	 sprawiać	 pewne	 trudności	 niektórym	 pań-
stwom	 członkowskim.	 Niemcom	 na	 przykład	może	 to	
utrudnić	sprzedaż	oznaczonych	etykietą	„Made	in	Ger-
many”	niektórych	produktów	wytwarzanych	częściowo	
za	 granicą,	 najczęściej	w	 krajach	 azjatyckich,	 głównie	
w	Chinach,	i	w	krajach	północnoafrykańskich.	Dla	Nie-
miec	znak	„Made	in	Germany”	w	praktyce	nie	jest	ozna-
czeniem	 pochodzenia	 produktu,	 ale	 przede	wszystkim	
znanym	na	 świecie	 symbolem	 jakości,	 niezawodności,	
innowacyjności	i	szczególnie	wysokiej	wartości	sprzeda-
wanych	 produktów	niemieckich.	 Zdaniem	Niemieckiej	
Izby	 Przemysłowo-Handlowej	 (DIHT)	 wprowadzenie	
omówionej	 regulacji	 będzie	 oznaczało,	 że	 wielu	 nie-
mieckich	producentów	zostanie	zmuszonych	do	usunię-
cia	 ze	 swoich	 produktów	 znaku	 „Made	 in	 Germany”.	
Dotyczy	 to	 przede	 wszystkim	 dwóch	 dużych	 branż,	
niemieckich	 producentów	 samochodów	 oraz	 sprzętu	

i	 urządzeń	 elektrotechnicznych,	 a	 także	 elektronicz-
nych.	W	efekcie	może	to	przyczynić	się	do	zmniejszenia	
zaufania	 konsumentów,	 a	 w	 konsekwencji	 do	 spadku	
sprzedaży	i	obniżenia	rentowności	firm26.

Producenci	z	państw	członkowskich	UE	będą	mogli	
na	wytwarzanych	 przez	 siebie	 produktach	 umieszczać	
znak	„made	in	(państwo	członkowskie)”	lub	znak	„Made	
in	 EU”.	 Pozostawienie	 dowolności	 w	 decydowaniu	
o	 takim	 oznaczaniu	 miejsca	 pochodzenia	 produktów	
może	mieć	istotne	znaczenie	dla	producentów	z	Polski,	
którzy	zamierzają	swoje	produkty	sprzedawać	do	innych	
państw	członkowskich.	 Polskie	 firmy	 i	 produkty	 często	
bowiem	dopiero	budują	swoją	markę	i	pracują	na	dobrą	
opinię	 na	 innych	 rynkach	 unijnych.	 Niekiedy	 także	
nawet	oznaczanie	produktów	znakiem	„Made	in	EU”	nie	
rozwiązuje	 problemu.	 Polska	 Konfederacja	 Pracodaw-
ców	 Prywatnych	 „Lewiatan”	 zauważa,	 że	 produkty	
z	 takim	 oznaczeniem	 mogą	 być	 przez	 konsumentów	
uważane	 nieraz	 za	 gorsze	 niż	 te	 oznaczone	 znakiem	
niektórych	 państw	 członkowskich.	 Stąd	 polscy	 produ-
cenci,	ze	względu	na	odbiór	zagranicznych	konsumen-
tów	oraz	oczekiwania	zagranicznych	partnerów	handlo-
wych,	powinni	zachować	czasowo	możliwość	decydo-
wania	 o	 sposobie	 oznaczania	 swoich	 wyrobów27.	
Ponadto	wiele	polskich	 firm	produkuje	obecnie	na	zle-
cenie	 podmiotów	 z	 innych	 państw	 członkowskich.	
W	 tych	 sytuacjach	 to	 zamawiający	 często	 decydują	
o	 sposobie	 znakowania	 zamówionych	 produktów.	 Ist-
nieje	zatem	niebezpieczeństwo,	że	wprowadzenie	zgod-
nie	 z	 nowym	 rozporządzeniem	 PE	 i	 Rady	 obowiązku	
oznaczania	 polskich	 produktów	 znakiem	 „Made	 in	
Poland”	 może	 doprowadzić	 do	 utraty	 wspomnianych	
zleceń	i	zamówień.	W	konsekwencji	może	to	wpływać	
niekorzystnie	 na	 sprzedaż	 polskich	 produktów	 przez	
pośredników	w	innych	państwach	członkowskich.	Rów-
nocześnie	jednak	przed	polskimi	producentami	otwiera-
ją	się	szanse	na	przełamanie	dotychczasowego	dyktatu	
pośredników	 i	 oznaczanie	 sprzedawanych	 przez	 nich	
polskich	 produktów	 i	 towarów	 wyłącznie	 znakiem	
„Made	in	Poland”.	

Oznaczanie	 i	 przyznawanie,	 że	 towar	 pochodzi	
z	Polski	ma	też	swoje	mocne	uzasadnienie	w	obecnych	
realiach	 gospodarczych.	 Polska	 w	 ostatnich	 dwóch	
dekadach	 zmodernizowała	 park	maszynowy,	wdrożyła	
najnowsze	technologie,	a	producenci	są	zobowiązani	do	
przestrzegania	 wymogów	 jednolitego	 rynku28.	 Równo-
cześnie	 nieuzasadnione	 wydają	 się	 być	 obawy	 produ-
centów	o	spadek	polskiego	eksportu.	Polska	w	ostatnich	
latach	została	 silnie	włączona	w	międzynarodowe	 łań-
cuchy	produkcji,	 trudno	zatem	byłoby	 to	szybko	zmie-
nić.	 Jaki	 bowiem	 wybór	 mieliby	 importerzy	 z	 innych	
państw	członkowskich	UE,	skoro	obowiązek	oznaczania	
pochodzenia	towarów	ma	dotyczyć	wszystkich	dostaw-
ców?	Obawy	o	ich	rezygnację	z	zakupów	w	Polsce	na	
korzyść	 innych	 państw,	 nawet	 członkowskich,	 wydają	
się	zatem	także	mało	prawdopodobne.
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