Drodzy Czytelnicy!

Kiełbasa wyborcza
Niniejszy letni numer „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności” nie zawiera
niestety tematów „łatwych, lekkich i przyjemnych”, jakich byśmy oczekiwali
– rzeczywistość najwyraźniej nie zawsze zważa na pory roku. Na stronach
14–17 publikujemy artykuł, który powstał po spotkaniu w NIK na temat nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, w tym funkcjonowania szarej strefy
w przemyśle spożywczym. Fakty i dane są zastraszające – choć może większą
grozę budzi sprzeczność informacji przekazywanych przez instytucje publiczne. Istotnym tematem numeru jest także Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji między UE a USA, czyli szeroko omawiana, budząca kontrowersje umowa TTIP. Poprosiliśmy o wypowiedź na jej temat
polityków, naukowców oraz przedstawicieli organizacji branżowych.
Redakcja BiHŻ zadaje także ważne pytanie: po co nam QAFP? W artykule na s. 34–35 podjęliśmy próbę merytorycznej oceny zasadności funkcjonowania tego systemu w świetle istniejących już przepisów prawa oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na jego realizację.
Ponadto kontynuujemy dział nowości prawnych – na s. 64–79 znajdą Państwo listę aktów krajowych i unijnych z okresu luty–maj 2015.
W resorcie rolnictwa trwają obecnie zaawansowane prace legislacyjne nad
nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznania
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, które mają na celu wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących taką działalność, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa żywności.
W ramach działania LEADER rolnicy będą mieli możliwość otrzymania
wsparcia finansowego w wysokości 100 tys. zł. Planowany termin rozpoczęcia
naboru to lipiec 2015 r. Z kolei w działaniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” maksymalna kwota
pomocy na inwestycje w MOL-e to 300 tys. zł. Dotychczas na prowadzenie
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zdecydowało się 2103 podmiotów. Liczymy, że po uruchomieniu programów dofinansowujących takie inwestycje ich liczba znacznie wzrośnie – wyraził nadzieję Marek Sawicki.
Bez wątpienia nowelizacja rozporządzenia to duża szansa dla rolników.
Nasuwa się jednak pytanie, czy realizując tak liberalną gospodarkę rolnożywnościową ministerstwo rolnictwa nie wyleje dziecka z kąpielą. Czy zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności jest możliwe?
Przy problemach z ASF, szarą strefą i wciąż nieuregulowaną reformą urzędowej kontroli żywności, dochodzą kłopoty kadrowe w źle opłacanej inspekcji weterynaryjnej. Kto będzie nadzorował bezpieczeństwo żywności
w nieskrępowanej wolności gospodarczej rolników w ramach MOL-i? Jakie
środki finansowe zapewniło ministerstwo na nadzór nad znakowaniem żywności w ramach nowelizowanego rozporządzenia? Czy zachowana zostanie
równość wobec prawa wszystkich podmiotów działających na rynku żywnościowym?
Przy okazji tych pytań trzeba się zastanowić, czy minister rolnictwa serwując kiełbasę wyborczą rolnikom przed wyborami parlamentarnymi, nie
przygotuje nam niezłego pasztetu.
Życzę interesującej lektury.
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