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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0846/2011, którą złożyli Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta i Sergio 
Maradei (Włochy) w imieniu Assoutenti, w sprawie poprawnego 
oznakowania napojów alkoholowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którzy reprezentują stowarzyszenie konsumenckie, wskazują, że 
spożywanie napojów alkoholowych może powodować poważne schorzenia, a także 
prowadzić do uzależnienia w przypadku nadużywania. Dlatego wzywają oni do 
wprowadzenia prawa europejskiego, zgodnie z którym wymagane byłoby zamieszczanie 
odpowiednich informacji dla konsumentów na etykietach substancji alkoholowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Składający petycję odnosi się do wniosku z różnych badań dotyczących negatywnego wpływu 
na zdrowie związanego ze spożywaniem napojów alkoholowych, a zwłaszcza do tego, że 
alkohol stanowi czynnik ryzyka w przypadku niektórych typów nowotworów, i to niezależnie 
od spożywanej ilości alkoholu. Dlatego też składający petycję jest zdania, że w 
prawodawstwie UE powinno się umieścić obowiązek etykietowania napojów alkoholowych, 
tak aby zapewnić konsumentom dokładne i jasne ostrzeżenie. 

Ponadto składający petycję ubolewa nad tym, że nie przyjęto konkretnych przepisów 
dotyczących etykietowania napojów alkoholowych, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 6 
ust. 3 dyrektywy 2000/13/WE. Stwierdza dalej, że we wniosku Komisji dotyczącym 



PE483.592v01-00 2/4 CM\892912PL.doc

PL

rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności nie 
podjęto żadnych działań zmierzających do naprawy powstałej luki prawnej. 

Uwagi Komisji

Ochrona zdrowia konsumentów jest kwestią o kluczowym znaczeniu dla Komisji. Równie 
istotne jest zapewnienie konsumentom informacji niezbędnych do podejmowania 
świadomych wyborów dotyczących żywności. 

W dyrektywie 2000/13/WE1ustala się horyzontalne zasady dotyczące informacji, które muszą 
być zawarte na etykiecie żywności, w tym napojów alkoholowych. W związku z tym wymaga 
się, aby na takiej żywności zamieszczano określone informacje wymienione w art. 3 
przedmiotowej dyrektywy. Jedyne odstępstwo dotyczące zwłaszcza niektórych napojów 
alkoholowych zawarte jest w art. 9 ust. 5, który stanowi, że oznaczenie daty ważności nie jest 
wymagane dla wina, win likierowych, win musujących, win aromatyzowanych, podobnych 
produktów uzyskanych z winogron lub moszczu winnego lub innych owoców, a także 
napojów o zawartości 10% lub więcej alkoholu objętościowo. 

Na etykietach napojów alkoholowych musi z zasady znajdować się też ich skład. Zamysł 
prawodawcy został potwierdzony w art. 6 ust. 3 dyrektywy 2000/13/WE stanowiącym, że 
ustalone zostaną zasady etykietowania składników. Jak jednak przyznaje składający petycję, z 
uwagi na brak zasad w tym zakresie nie można stosować tej reguły. Należy ponadto 
podkreślić, że Komisja już trzykrotnie przedstawiła Radzie wniosek (w 1982 r., 1991 r. i 1997 
r.) w sprawie ustalenia zasad umieszczania na etykietach składników napojów alkoholowych. 
Niestety Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nigdy nie udało się osiągnąć porozumienia. 

Należy podkreślić, że w każdym przypadku składniki napojów alkoholowych muszą być 
umieszczone na etykiecie, jeśli są wymienione w załączniku IIIa (alergeny) do dyrektywy 
2000/13/WE. 

W odniesieniu do podawania składu napojów alkoholowych na etykietach we wniosku 
Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności2podjęto m.in. próbę poprawy i wyjaśnienia istniejącej próżni prawnej. Aby 
wziąć pod uwagę zapotrzebowanie konsumentów na informacje, we wniosku stwierdzono, że 
mieszane napoje alkoholowe, zwane też napojami alkoholizowanymi, powinny zawierać listę 
składników. Z uwagi na specyfikę wina, napojów spirytusowych i piwa, a także w celu 
zapewnienia spójnego podejścia i zgodności z warunkami ustanowionymi w tym sektorze we 
wniosku przewiduje się składanie przez Komisję sprawozdań ze stosowania obowiązujących 
przepisów dotyczących wymieniania składników i określania wartości odżywczej na tych 
produktach, z możliwością przyjęcia szczególnych środków. 

W trakcie dyskusji nad proponowanym tekstem w Radzie i Parlamencie Europejskim 
kierunek polityki proponowany przez Komisję nie uzyskał poparcia. W konsekwencji PE 

                                               
1Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych 
(Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29).
2COM(2008) 40 wersja ostateczna.
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zażądał wyłączenia wszystkich napojów alkoholowych z wymogu umieszczania na ich 
etykietach składu i informacji żywieniowych. Z kolei Rada domagała się wyłączenia dla win, 
napojów spirytusowych, piwa i podobnych konkurencyjnych produktów oraz sporządzenia 
sprawozdania w sprawie etykietowania tych produktów w ciągu 5 lat. Ostatecznym 
kompromisem, który osiągnięto w tej kwestii, było utrzymanie wyłączeń dotyczących 
etykietowania dla wszystkich napojów alkoholowych. Ponadto prawodawca zobowiązał 
Komisję do sporządzenia w ciągu 3 lat sprawozdania na temat stosowania wymogów 
podawania informacji o składzie tych produktów na etykietach oraz stwierdzenia, czy w 
odniesieniu do napojów alkoholowych należy w przyszłości podawać informacje żywieniowe, 
a zwłaszcza informacje o wartości energetycznej. 

W kontekście przeglądu obecnie obowiązujących ram prawnych UE dotyczących przepisów 
w zakresie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności nie poruszono kwestii 
etykiet z ostrzeżeniami na napojach alkoholowych. Z tego względu, a także z uwagi na różne 
zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu, na które zwraca się uwagę w dobrowolnych 
systemach etykietowania, w nowo przyjętym rozporządzeniu (UE) nr 1169/20111nie 
przewiduje się wprowadzenia wymogów w tej kwestii. Państwa członkowskie mają jednak 
możliwość wprowadzenia takich ostrzeżeń na mocy przepisów krajowych, miedzy innymi ze 
względu na zdrowie publiczne. Ich zgodność z prawem Unii musi zostać stwierdzona 
każdorazowo w indywidualnej ocenie. Ponadto w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 zachęca 
się Komisję do rozważenia w ramach sprawozdania w sprawie etykietowania napojów 
alkoholowych konkretnych przyszłych wymogów w tym zakresie. W tym kontekście zachęca 
się Komisję do wzięcia pod uwagę obaw społecznych dotyczących szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu, zwłaszcza w odniesieniu do młodych, szczególnie zagrożonych 
konsumentów. 

Na koniec należy wspomnieć o tym, że w strategii UE w zakresie wspierania państw 
członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu poruszono jako 
jedne z głównych tematów takie kwestie jak: informacje, kształcenie, zwiększenie 
świadomości na temat szkodliwego wpływu i niebezpieczeństwa związanego ze spożywaniem 
alkoholu. Komisja nakłania wytwórców napojów alkoholowych do dobrowolnego 
umieszczania na produktach informacji dla konsumentów o zagrożeniu dla zdrowia. Stąd 
niektórzy wytwórcy dobrowolnie stosują format ostrzeżenia o zagrożeniach dla ciąży, który 
jest obowiązkowy we Francji. Takie praktyki przyczyniają się do osiągnięcia pewnej 
spójności i jednolitości komunikatu w przypadku różnych typów napojów w różnych 
państwach członkowskich.

Wniosek

Zgodnie z nowo przyjętym prawodawstwem w dziedzinie etykietowania żywności Komisja 
będzie dalej analizować wymogi informacyjne na etykietach napojów alkoholowych. Po 
konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami i państwami członkowskimi, do dnia 13 
grudnia 2014 r., Komisja sporządzi sprawozdanie, któremu, jeśli to będzie konieczne, będą 
towarzyszyć środki ustawodawcze wprowadzające konkretne wymogi w zakresie 
etykietowania tych produktów. W związku z tym dokonana zostanie analiza wszystkich 
                                               
1Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności, Dz.U. L 304 z 22.11.2011.
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dostępnych badań i informacji, łącznie z tymi podanymi przez składającego petycję.


