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Koniec „niemieckiej chemii” w polskich sklepach?
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Parlament Europejski w Strasburgu ostatecznie poparł przepisy zakazujące
sprzedaży produktów podwójnej jakości.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• „Czas na polskie superowoce!”
• Rejestr producentów surowca tytoniowego
• Koniec z handlowaniem podwójną jakością

„Czas na polskie superowoce!”
Ruszyła kampania promująca owoce jagodowe – „Czas na polskie superowoce!”. W jej
otwarciu uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. – Musimy sobie odpowiedzieć na pytania:
w jaki sposób zwiększyć konsumpcję owoców i warzyw, jak powinien być zorganizowany skup, jak
powinno być zorganizowane przetwórstwo? – zastanawiał się szef resortu rolnictwa. Celem
kampanii jest wzrost świadomości konsumentów na temat jakości polskich owoców
jagodowych. Chodzi o truskawki, borówki, czarną porzeczkę, minikiwi, jagodę kamczacką i aronię.
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– To bezprecedensowa współpraca. Grupy producentów i organizacje branżowe łączą siły, by
skuteczniej budować nawyk codziennego spożywania owoców jagodowych – podkreślił minister
Ardanowski, jednocześnie zapewniając, że nie będzie żadnych cięć w wydatkach na promocję.
Projekt został dofinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, a jego koszt realizacji
wyniesie około 375 tysięcy złotych. Kampanię zrealizuje Krajowy Związek Grup Producentów
Owoców i Warzyw.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr producentów surowca tytoniowego
Za niespełna miesiąc (15 maja) upływa termin składania informacji o produkcji i zbyciu
surowca tytoniowego. Producenci surowca wpisani do odpowiedniego rejestru muszą przekazać
dyrektorowi oddziału terenowego KOWR informację zawierającą dane o m.in. powierzchni uprawy
poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umowach zbycia surowca tytoniowego, masie
wyprodukowanego surowca tytoniowego, masie surowca dostarczonego nabywcy, stanach
magazynowych, masie surowca zniszczonego.
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Informację taką można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Formularz Informacji
o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego dostępny jest na stronie internetowej KOWR.
Źródło: Polska Agencja Prasowa

Koniec z handlowaniem podwójną jakością
Parlament Europejski w Strasburgu ostatecznie poparł przepisy zakazujące sprzedaży
produktów podwójnej jakości. Zostały one zatwierdzone przez Izbę przy 474 głosach za, 163
przeciw i 14 wstrzymujących się. Wedle przepisów produkty sprzedawane jako ta sama marka
i w identycznym opakowaniu powinny mieć dokładnie taki sam skład, bez względu na to, w jakim
kraju je zakupimy. Za wprowadzeniem takich przepisów optowały przede wszystkim kraje
Europy Wschodniej i Środkowej. Mieszkańcy tej części kontynentu nie bez powodu uważali
bowiem, że produkty kierowane do ich krajów są gorszej jakości. Producenci tłumaczyli ten fakt
zróżnicowaniem upodobań smakowych Europejczyków. Takie argumenty były jednak mało
przekonujące. Od wejścia przepisów w życie firmy będą musiały albo ujednolicić skład produktów
sprzedawanych w UE, albo zmienić nazwę.
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Polscy europosłowie byli podzieleni. Reprezentacja PiS opowiedziała się za nowymi przepisami.
Część europosłów PO je poparła, a część zagłosowała przeciw. Przyjęte przepisy zakładają
pewne wyjątki. Jak czytamy w komunikacie prasowym: „producenci będą mogli przykładowo
stosować lokalne produkty, jak owoce i warzywa, ale wtedy odpowiednia informacja o tym musi się
znaleźć na opakowaniu finalnego produktu”. Polskie władze cieszą się, iż Parlament Europejski,
Komisja i kraje członkowskie osiągnęły kompromis w sprawie regulacji. – Wprowadzenie na
rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w innym państwie członkowskim UE,
podczas gdy istotnie różni się od niego składem i charakterystyką, będzie uznawane za
wprowadzanie klientów w błąd – powiedziało polskie źródło dyplomatyczne.
Źródło: Polska Agencja Prasowa
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