Označovanie pôvodu základnej zložky potraviny
Vzhľadom na požiadavky niektorých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v súvislosti
s výkladom legislatívy ohľadne označovania pôvodu zložiek potravín uverejňujeme stanovisko
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k tejto téme.
V čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/775, ktorým sa ustanovujú pravidlá
uplatňovania čl. 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu o Rady (EÚ) č. 1169/2011 o
poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá uvádzania krajiny
pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky potraviny· (ďalej len "nariadenie 2018/775") sú
uvedené možnosti ako označiť pôvod mäsa použitého ako základnú zložku potraviny
nasledovne:
- označením pôvodu podľa špecifických predpisov - podľa čl. 2 písm. a) bodu vi) nariadenia
2018/775 krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu v súlade s osobitnými ustanoveniami
Únie uplatniteľnými na základnú/základné zložku/zložky ako takú/také;
- označením pôvodu na základe pôvodu podľa colného sadzobníka Únie - podľa čl. 2 písm. a)
bodu i), ii), iv), v) a písm. b) nariadenia 2018/775 použitím jednoduchého označenia pôvodu
na základe definície pôvodu podľa Colného sadzobníka;
Podľa čl. 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení je pôvod tovaru definovaný nasledovne:
"Za tovar, ktorý má pôvod v jednej krajine alebo na jedinom území, sa považuje tovar úplne
získaný v takejto krajine alebo na takomto území. Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac
ako jedna krajina alebo územie, sa považuje tovar s pôvodom v krajine alebo území, kde sa
vykonalo jeho posledné, podstatné a hospodársky odôvodnené zušľachtenie alebo
prepracovanie, a to v podnikoch vybavených na tento účel, ktorého výsledkom je nový
výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby."
Na zasadnutí pracovnej skupine Komisie k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom dňa 19. 02. 2019 sa
uskutočnila diskusia ako označovať pôvod mäsa v nadväznosti na možnosti dané nariadením
2018/775, pričom záverom bolo, že pokiaľ existuje špecifická legislatíva na isté produkty,
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže postupovať podľa nej alebo podľa colného
sadzobníka. Konkrétne u mäsa, ktoré je základnou zložkou mäsových výrobkov je možné
pôvod mäsa označiť podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1337/2013, ktorým sa
stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o uvedenie krajiny
pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso z ošípaných, oviec, kôz a
hydiny alebo môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku postupovať podľa Colného
sadzobníka Únie a pravidla posledného podstatného zušľachtenia alebo prepracovania.
Pokiaľ ide o Colný sadzobník existujú dva varianty riešenia:
1.) za krajinu pôvodu mäsa podľa Colného sadzobníka Únie je považovaná krajina, kde bolo
zviera chované (vykrmované) – tento variant vychádza z prílohy l. trieda Živé zvieratá;
Živočíšne výrobky 2. kapitola delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné
pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie;
2.) za krajinu pôvodu mäsa podľa Colného sadzobníka Únie je považovaná krajina, kde

bolo zviera porazené;
Vzhľadom na skutočnosť, že spotrebitelia javia preukázateľný záujem o pôvod mäsa
a zároveň by mali byť informácie týkajúce sa pôvodu základnej zložky presné, jasné
a zrozumiteľné a súčasne spôsob chovu a kvalita krmiva má významný vplyv na akosť mäsa,
sme toho názoru, že za krajinu pôvodu mäsa podľa Colného sadzobníka Únie a podľa prílohy
predmetného delegovaného nariadenia sa považuje krajina, kde bolo zviera chované
(vykrmované).

