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Nowe wymagania w zakresie znakowania produktów rybołówstwa
i akwakultury
Komisja Europejska przygotowała listę pytań i odpowiedzi w zakresie stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
z uwzględnieniem rozdziału IV - „Informacje dla konsumentów” (art. 35 - 39).
Adres strony: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm
Poniższe wskazówki stanowią uzupełnienie informacji oraz tłumaczenie wybranych
odpowiedzi opublikowanych na ww. stronie internetowej Komisji Europejskiej, w zakładce
„Consumer information”. W razie konieczności i pojawienia się nowych pytań, poniższy tekst
będzie uzupełniany.

Informacje obowiązkowe - Art. 35
Narzędzie połowowe
W oznakowaniu produktów akwakultury, pochodzących z hodowli, nie jest wymagane
podawanie informacji o narzędziu połowowym.
W oznakowaniu produktów rybołówstwa z połowów morskich i śródlądowych, należy uznać
za prawidłowe podawanie tylko części nazwy kategorii narzędzia połowowego
z pierwszej kolumny załącznika III do rozporządzenia 1379/2013, tj. zamiast „Sieci okrążające
i podrywki” można wskazać wyłącznie „Sieci okrążające” lub „Podrywki”.
Nie została określona konieczność poprzedzania nazwy kategorii narzędzia połowowego
jakimkolwiek sformułowaniem. Ze względu na czytelność dla konsumenta producenci mogą
wskazać: „Złowiono za pomocą…” lub „Narzędzie połowowe:…”.

Oznaczenie handlowe - Art. 37
Zgodnie z art. 37 ust. 2, wszystkie gatunki ryb, które stanowią składnik innego środka
spożywczego, mogą być oznaczone jako „ryby”, pod warunkiem że nazwa i prezentacja
takiego środka spożywczego nie odnosi się do określonego gatunku.
Jeżeli jednak nazwa i prezentacja takiego środka spożywczego (np. marynowanego lub
konserwowanego śledzia) odnosi się do określonego gatunku, na opakowaniu należałoby
zamieścić zarówno zaakceptowane handlowe oznaczenie gatunku, jak i jego nazwę
systematyczną - Śledź atlantycki, Clupea harengus.

Oznaczenie obszaru połowu lub produkcji - Art. 38
W przypadku produktów rybołówstwa pochodzących z obszarów FAO 27 i 37,
w oznakowaniu należy zamieścić dwie informacje o obszarze połowowym:
1) nazwy podobszaru lub rejonu wymienionego w obszarach rybołówstwa FAO
(bez podawania oznaczenia FAO), np. Złowione w obszarze: Skagerrak i Kattegat,
Złowione w Morzu Norweskim itp.
oraz
2) nazwę takiej strefy przy zastosowaniu terminologii zrozumiałej dla konsumenta, lub
mapę lub piktogram pokazujące tę strefę.
W przypadku pozostałych obszarów połowowych za wystarczające uznaje się podanie nazwy
głównego obszaru połowowego, np. Północno-zachodni Ocean Spokojny, Wschodni Ocean
Indyjski itp.
Nazwy obszarów połowowych w języku angielskim znajdują się na stronie internetowej FAO,
pod adresem:
http://www.fao.org/fishery/area/search/en.
Przetłumaczone nazwy podobszarów lub rejonów wyodrębnionych w ramach obszarów FAO
27 i 37 zostały udostępnione na stronie:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/marketing/index_en.htm
Produkty rybołówstwa pochodzące z połowów na wodach śródlądowych, muszą być
opatrzone informacją odnoszącą się do jednolitej części wód pochodzenia w państwie
członkowskim lub w państwie trzecim będącym krajem pochodzenia produktu. Oznakowanie
to powinno zawierać zarówno nawę państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz
nazwę jednolitej części wód pochodzenia (np. Złowione w wodach śródlądowych w jeziorze
Tiefer, Niemcy).

