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Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0429/2013, którą złożyła Felicitas Hoster (Niemcy), w sprawie 
etykietowania żywności

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję uważa, iż powinien istnieć obowiązek zawierania na etykietach żywności 
informacji o użyciu substancji pochodzenia zwierzęcego przy wytwarzaniu produktu (lub jego 
poszczególnych składników), a w przypadku użycia – wyszczególnienia jakiego składnika 
pochodzenia zwierzęcego użyto. Składająca petycję twierdzi, że wielu wegetarian i wegan nie 
je żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. W związku z powyższym chcą oni 
wiedzieć, czy żywność, jaką mogliby spożyć, zawiera składniki pochodzenia zwierzęcego lub 
składniki, które zostały wyprodukowane z użyciem składników pochodzenia zwierzęcego. 
Chcą oni wiedzieć na przykład, czy sok owocowy lub piwo zawierają żelatynę pochodzenia 
zwierzęcego. Obecnie takie informacje nie są podane na opakowaniach. Wielu wegetarian 
i wegan, będących również wyznawcami określonych religii, rezygnuje ze spożywania 
niektórych produktów, ponieważ nie ma jasności, czy zawierają one składniki pochodzenia 
zwierzęcego lub pozostałości takich składników. Składająca petycję uważa, że konsumenci 
mają prawo wiedzieć nie tylko, jakie składniki są zawarte w żywności, ale również w jaki 
sposób oraz z użyciem jakich składników została ona wyprodukowana. Tylko w ten sposób 
mogą oni podejmować świadome wybory.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.
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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 przepisy regulujące etykietowanie 
środków spożywczych, które mają być dostarczone jako takie konsumentowi końcowemu1, 
oraz przewidziano wymóg umieszczania na etykietach żywności wykazu składników. Nie 
istnieją szczegółowe przepisy odnoszące się do informacji dotyczących tego, czy żywność 
jest odpowiednia dla wegan, wegetarian i wyznawców określonych religii. Informacje takie 
mogą być jednak umieszczane na zasadzie dobrowolności, pod warunkiem że nie
wprowadzają konsumenta w błąd.

W ostatnim czasie dokonano przeglądu wspomnianej dyrektywy. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności2 uchyli i zastąpi dyrektywę 2000/13/WE od dnia 13 grudnia 2014 r.

W nowym rozporządzeniu nie wprowadzono obowiązkowych elementów etykietowania 
wskazujących, czy żywność jest odpowiednia dla wegetarian, wegan lub wyznawców 
określonych religii, zwrócono się jednak do Komisji o przyjęcie aktu wykonawczego 
dotyczącego dobrowolnych informacji o tym, czy dana żywność jest odpowiednia dla 
wegetarian lub wegan. Wspomniany akt wykonawczy miałby na celu wyjaśnienie wymogów, 
jakie należy spełnić, by żywność została uznana za odpowiednią dla wegan lub wegetarian.

W przywołanym rozporządzeniu nie przewidziano terminu na przyjęcie wymaganego aktu 
wykonawczego wspomnianego powyżej. Nałożono w nim na Komisję inne zobowiązania 
dotyczące aktów wykonawczych i określono rygorystyczne terminy w tym zakresie. 
W związku z tym Komisja potraktuje te działania priorytetowo.

Wniosek

Kwestia poruszona przez składającą petycję została podniesiona podczas dyskusji, która 
doprowadziła do przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Chociaż współprawodawcy 
nie wprowadzają obowiązkowych elementów etykietowania wskazujących, czy żywność jest 
odpowiednia dla wegetarian, wegan lub wyznawców określonych religii, zwracają się oni do 
Komisji o przyjęcie aktu wykonawczego dotyczącego dobrowolnych informacji o tym, czy 
dana żywność jest odpowiednia dla wegetarian lub wegan.

                                               
1 Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.
2 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s 18.


