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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0888/2009, którą złożył S.S. (Niemcy) w sprawie zmian do regulacji 
dotyczących opakowań i wprowadzenia norm ilościowych

1. Streszczenie petycji

Autor petycji wskazuje, że w Niemczech i w wielu innych krajach zwyczajem było 
sprzedawanie produktów, np. czekolady, w opakowaniach po 100 lub 1000 gram. Jednakże
w następstwie zmian w przepisach Unii Europejskiej możliwe jest teraz sprzedawanie 
98 gramów produktu wraz z jego opakowaniem, zamiast 100 gramów, tym samym ułatwiając 
oszukiwanie konsumentów, ponieważ trudniej jest obliczyć cenę jednostkową. Twierdzi on, 
że dla dobra konsumentów należałoby przywrócić poprzednie, bardzo skuteczne zasady. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Tło

W odniesieniu do przepisów w sprawie ilości nominalnych

Dyrektywa Rady 80/232/EWG z dnia 15 stycznia 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do nominalnych ilości i nominalnych pojemności 
dopuszczalnych w odniesieniu do niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych, 
w której ustalono ilości nominalne zawartości opakowań jednostkowych dla niektórych 
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środków spożywczych, została uchylona dyrektywą 2007/45/WE1. Wyroby kakaowe
i czekoladowe nigdy nie były objęte dyrektywą 80/232/EWG.

W odniesieniu do przepisów szczegółowych dotyczących oznakowania wyrobów kakaowych
i czekoladowych
Art. 6 dyrektywy Rady 73/241/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie zbliżenia przepisów
prawnych państw członkowskich dotyczących wyrobów kakaowych i czekoladowych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi, że: „1. Czekolada, czekolada twarda, 
czekolada z orzechami laskowymi gianduja, czekolada mleczna, czekolada mleczna o dużej 
zawartości mleka, czekolada mleczna z orzechami laskowymi gianduja, czekolada biała
i nadziewana w formie tabliczek i batonów o masie od 85 g do 500 g jest wprowadzana do 
obrotu jedynie w opakowaniach o następujących masach jednostkowych: 100 g, 125 g, 150 g, 
200 g, 250 g, 300 g, 400 g i 500 g”.
Dyrektywa 73/241/EWG została ze skutkiem od dnia 3 sierpnia 2003 r. uchylona dyrektywą
2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącą się do 
wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dyrektywa 
ta nie zawiera żadnego obowiązku wprowadzania tych wyrobów do obrotu w konkretnych 
opakowaniach jednostkowych.
W odniesieniu do przepisów dotyczących podawania ceny jednostkowej
Dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta przez 
podawanie cen produktów oferowanych konsumentom wprowadza obowiązek podawania 
ceny sprzedaży oraz ceny jednostkowej na wszystkich produktach. Ma to na celu lepsze 
przekazywanie informacji konsumentom oraz ułatwienie porównywania cen. Informacja ta 
musi być jednoznaczna, łatwo dostrzegalna i czytelna.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa 2000/36/WE zastąpiła dyrektywę 73/241/EWG, tak aby uprościć jej przepisy
i uwzględnić tylko kluczowe wymogi, jakie należy spełnić w kontekście swobodnego 
przepływu towarów na rynku wewnętrznym. 

Dlatego dyrektywa 2000/36/WE została napisana tak, aby ustanowić tylko definicje i wspólne 
reguły w odniesieniu do składu, specyfikacji produkcji i pakowania oraz przepisy 
szczegółowe w sprawie etykietowania wyrobów kakaowych i czekoladowych. Te nowe 
przepisy zostały dostosowane do ogólnego prawodawstwa wspólnotowego w sprawie 
środków spożywczych, a w szczególności dotyczącego etykietowania, substancji słodzących
i innych dodatków dopuszczonych do użycia, przypraw oraz metod analizy.

Dyrektywa Rady 80/232/EWG wprowadza pewne nominalne ilości i nominalne pojemności
w odniesieniu do niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych. 

Dyrektywa ta, która nie zawierała konkretnych przepisów wspólnotowych w sprawie 
czekolady, została uchylona dyrektywą 2007/45/WE2 ustalającą ilości nominalne dla 
rozmiarów opakowań tylko w odniesieniu do win i napojów spirytusowych, które objęto już 

                                               
1 Dz.U. L 247/17 z 21.9.2007.
2 Dz.U. L 247/17 z 21.9.2007.
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obowiązkowymi rozmiarami WE.

W związku z przekształceniem przepisów w sprawie nominalnych ilości produktów
w opakowaniach jednostkowych Komisja przeprowadziła ocenę oddziaływania, która 
wykazała, że dowolne rozmiary uznano za najkorzystniejsze, ponieważ umożliwiają one 
pełną konkurencję dla przemysłu i swobodę wyboru dla konsumentów. Z tego powodu
w art. 2 dyrektywy 2007/45/WE wymaga się, by państwa członkowskie zezwalały na 
swobodny przepływ wszystkich nominalnych ilości produktów. 

W odniesieniu do trudności, jakich nastręcza konsumentom obliczanie ceny jednostkowej,
warto zaznaczyć, że art. 3 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom stanowi, iż
„1. Cenę sprzedaży i cenę jednostkową podaje się dla wszystkich produktów określonych
w art. 1 (…). Nie ma potrzeby podawania ceny jednostkowej w przypadku, gdy jest ona 
identyczna z ceną sprzedaży”.

Art. 2 tej samej dyrektywy zawiera następująca definicję ceny jednostkowej: „(…) b) cena 
jednostkowa oznacza cenę końcową, włącznie z podatkiem VAT i wszystkimi pozostałymi 
podatkami, za jeden kilogram, jeden litr, jeden metr, jeden metr kwadratowy lub jeden metr 
sześcienny produktu lub inną pojedynczą jednostkę ilości, która jest szeroko i zwyczajowo 
stosowana w danym państwie członkowskim, prowadzącym obrót danymi produktami (…)”.

Ponadto art. 4 ust. 1 tejże dyrektywy stanowi, że „Cena sprzedaży i cena jednostkowa muszą 
być jednoznaczne, łatwo dostrzegalne i czytelne”.
A zatem na podstawie obowiązkowo podawanych cen konsument może łatwo dokonać ich 
porównania.

Wnioski

Nie można poprzeć zawartego w przedmiotowej petycji wniosku o przywrócenie dawnych 
przepisów, ponieważ jest on sprzeczny ze wspólnotowym celem lepszego stanowienia prawa. 
Proces ten zmierza do ograniczenia regulacji tylko do elementów, które, przy braku środków 
alternatywnych, wydają się niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia konkretnego celu.

Przepisy prawne przewidujące obowiązkowe podawanie ceny jednostkowej środków 
spożywczych chronią przed ryzykiem oszukiwania konsumenta.


