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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0367/2013, którą złożyła M.S. (Niderlandy), w sprawie wykorzystania 
„systemu sygnalizacji świetlnej” do etykietowania żywności

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję chciałaby otrzymywać jaśniejsze informacje na temat składu produktów 
spożywczych. Proponuje, aby etykiety żywności zawierały wyraźniejsze wskazanie 
zawartości, na przykład, cukru, tłuszczu lub rodzajów składników odżywczych produktu, na 
podstawie systemu „sygnalizacji świetlnej”. Składająca petycję zdaje sobie sprawę, że kiedy 
ostatnim razem zaproponowano takie rozwiązanie, zostało ono stanowczo zakwestionowane 
przez lobbystów reprezentujących spółki działające na rynku spożywczym. Twierdzi jednak, 
że tego rodzaju etykietowanie miałoby funkcję edukacyjną oraz motywowałoby klientów do 
wprowadzenia zdrowszej diety. Składająca petycję uważa również, że istotne jest, aby 
konsumenci byli informowani w podobny sposób o pestycydach, które stosowane są przy 
uprawie owoców i warzyw, oraz o antybiotykach podawanych zwierzętom, których mięso jest 
sprzedawane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy 
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środków spożywczych1 określono zharmonizowane przepisy regulujące etykietowanie 
środków spożywczych, które mają być dostarczone jako takie konsumentowi końcowemu, 
oraz przewidziano, że etykiety nie mogą wprowadzać w błąd.
W dyrektywie Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych2 przewidziano zasady dobrowolnego oznaczania wartości odżywczej.

W ostatnim czasie dokonano przeglądu przedmiotowych dyrektyw. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności3 uchyla i zastępuje dyrektywę 2000/13/WE 
i dyrektywę 90/496/EWG od dnia 13 grudnia 2014 r.

Jeśli chodzi o informację o wartości odżywczej, zgodnie z nowym prawodawstwem będzie 
ona obowiązkowa od grudnia 2016 r. System „świateł drogowych” wskazujący wartość 
odżywczą był omawiany przez współprawodawców. Nie uzyskano jednak większości, która 
poparłaby jego uwzględnienie w przedmiotowym 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.

W rozporządzeniu zobowiązano także Komisję do przedstawienia – do dnia 13 grudnia 
2017 r. – Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat stosowania takich 
dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji oraz ich skutków dla rynku 
wewnętrznego, a także na temat celowości dalszej harmonizacji tych form wyrażania 
i prezentacji informacji. Komisja może dołączyć do tego sprawozdania wnioski mające na 
celu zmianę odpowiednich przepisów unijnych.

Jeżeli chodzi o pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz 
pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego lub na jej 
powierzchni, w unijnych przepisach przewidziano już, że żywność o zawartości pozostałości 
przekraczającej ustalony ze względów bezpieczeństwa konsumentów maksymalny limit 
pozostałości nie spełnia wymogów i jest usuwana z łańcucha dostaw żywności.

Nie istnieje wymóg umieszczania na etykietach informacji dotyczących stosowania 
pestycydów lub antybiotyków w procesie produkcji żywności ani nie planuje się 
wprowadzenia takiego wymogu. Możliwe jest jednak – dobrowolne i w stosownych 
przypadkach – wskazanie na etykiecie żywności faktu niestosowania takich środków.

Wniosek

Poruszona przez składającą petycję kwestia dodatkowych form wyrażania informacji 
o wartości odżywczej została uwzględniona przez prawodawców podczas ostatniego 
przeglądu unijnych przepisów dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności. Chociaż takie dodatkowe formy jak system „świateł drogowych” nie są wymagane 
nowym rozporządzeniem, mogą być stosowane dobrowolnie, o ile są zgodne z określonymi 
kryteriami.

                                               
1 Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.
2 Dz.U. L 276 z 6.10.1990, s. 40.
3 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s 18.
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W odniesieniu do stosowania pestycydów i antybiotyków w łańcuchu dostaw spożywczych, 
w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej zagwarantowano, że żywność będzie 
bezpieczna. Podmioty gospodarcze działające w branży spożywczej w stosownych 
przypadkach mogą także informować konsumentów o niestosowaniu pestycydów lub 
niewykorzystywaniu antybiotyków. Nie toczy się obecnie żadna dyskusja dotycząca 
możliwości wprowadzenia obowiązku umieszczania na etykietach informacji o stosowaniu 
przedmiotowych substancji w procesie produkcji żywności.


