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Komisja Petycji

28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1598/2012, którą złożył(a) S. M. (Niemcy), w sprawie 
etykietowania żywności

1. Streszczenie petycji

Składający(a) petycję proponuje, aby poza informacjami, których umieszczanie jest obecnie 
obowiązkowe, etykiety żywności zawierały również kod kolorystyczny oparty na systemie 
świateł drogowych. Kolor zielony oznaczałby, że jedzenie jest zdrowe, żółty, że jest mniej 
zdrowe, a czerwony, że jest niezdrowe. Kod ten powinien być umieszczany na opakowaniu 
tak, aby był dobrze widoczny i aby nie można było go zetrzeć. Składający(a) petycję 
argumentuje również, że etykiety żywności powinny zawierać informację pisaną pismem 
Braille’a, aby mogli się z nią zapoznać także niewidomi konsumenci.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji
W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych określono zharmonizowane zasady etykietowania środków 
spożywczych, które mają być dostarczone jako takie konsumentowi końcowemu. Określa ona 
między innymi wymóg umieszczenia na etykiecie nazwy produktu, daty minimalnej trwałości 
lub terminu przydatności do spożycia oraz informacji na temat składników i alergenów.
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Dyrektywa 2000/13/WE została niedawno poddana przeglądowi. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności uchyla i zastępuje dyrektywę 2000/13/WE od dnia 13 grudnia 2014 r.1.
Podczas dyskusji poprzedzających przyjęcie nowego rozporządzenia omawiano poprawkę 
Parlamentu Europejskiego dotyczącą wymogu umieszczenia obowiązkowych informacji 
pisanych znakami alfabetu Braille'a, której jednak nie przegłosowano.

Nowe rozporządzenie przewiduje minimalny rozmiar czcionki w przypadku obowiązkowych 
informacji na temat żywności z myślą o większej czytelności etykiet żywności i poprawie 
sytuacji konsumentów krótkowzrocznych i starszych, którzy stanowią coraz większą część 
ludności.

W przeszłości Komisja wspierała prace badawcze dotyczące zastosowania kodów 
kreskowych w połączeniu z pomocnymi logotypami, aby informacje o produkcie były łatwo 
dostępne dla użytkowników niedowidzących, co mogłoby skłaniać do wprowadzenia 
innowacyjnych rozwiązań na rynku.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie również podpisały i ratyfikowały Konwencję 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych2, oprócz trzech państw członkowskich, które nadal 
kończą proces ratyfikacji. Art. 9 konwencji przewiduje, że Państwa Strony podejmą 
odpowiednie środki w celu „zapewnienia, że instytucje prywatne, które oferują urządzenia 
i usługi ogólnie dostępne lub powszechnie zapewniane, będą brały pod uwagę wszystkie 
aspekty ich dostępności dla osób niepełnosprawnych” oraz w celu „popierania innych 
odpowiednich form pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do 
informacji”. W art. 21 konwencji podkreślono ponadto prawo do informacji w dostępnych 
formatach. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu wdrożenia konwencji 
ONZ i uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jeśli chodzi o informację o wartości odżywczej, nowe prawodawstwo określa ją jako 
obowiązkową od grudnia 2016 r. System świateł drogowych wskazujący wartość odżywczą 
był omawiany przez współprawodawców. Nie znalazła się jednak większość popierająca jego 
uwzględnienie w rozporządzeniu. Ostateczny kompromis polegał na uzgodnieniu, że 
informacja o wartości odżywczej będzie podana w określonym formacie. Rozporządzenie 
dopuszcza jednak również dodatkowe formy wyrażania lub prezentacji informacji o wartości 
odżywczej. Systemy takie jak system świateł drogowych mogą być zatem stosowane 
dobrowolnie przez podmioty gospodarcze działające w branży spożywczej i zalecane przez 
władze państw członkowskich, o ile są one zgodne z wykazem kryteriów mających na celu 
zapewnienie – zwłaszcza – większej zrozumiałości informacji dla konsumentów i braku 
przeszkód w swobodnym przepływie towarów.

                                               
1Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/.
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Podsumowanie
Problem zgłoszony przez składającego petycję był już analizowany przez prawodawców 
podczas ostatniego przeglądu unijnych przepisów dotyczących przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności. Zrezygnowano z umieszczania obowiązkowych informacji 
pisanych znakami alfabetu Braille’a, ale postawiono wymóg lepszej czytelności – dzięki 
obowiązkowemu minimalnemu rozmiarowi czcionki – co jest już pierwszym krokiem 
w kierunku ułatwienia dostępu do tych informacji.
Jeśli chodzi o informację o wartości odżywczej, chociaż system świateł drogowych nie jest 
wymagany nowym rozporządzeniem, może być stosowany dobrowolnie, o ile jest zgodny 
z określonymi kryteriami.


