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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0743/2011, którą złożył Jaime Sanfelix Palau (Hiszpania) w sprawie 
domniemanej wadliwości dyrektywy 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 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że cel wyznaczony w dyrektywie 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 ma 
ograniczony zakres, ponieważ w dyrektywie nie wyszczególniono, w jakim miejscu na 
produkcie ma być umieszczona etykieta, aby była widoczna dla konsumenta. Jako że jest to 
przedmiotem ustawodawstwa krajowego, informacje dla konsumenta nie są jednoznaczne, co 
z kolei może powodować nadużycia ze strony dystrybutorów oraz budzić wątpliwości co do 
pochodzenia takich produktów oraz ich jakości. Dlatego twierdzi on, że w interesie 
konsumentów byłoby wprowadzenie zmian do dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję stwierdza, że nie istnieją szczegółowe przepisy UE określające to, w jakim 
miejscu ma być umieszczona etykieta na środkach spożywczych. Ponadto jest on zdania, że 
ogólne zasady etykietowania, których stosowanie wymagane jest na mocy dyrektywy 



PE485.974v01-00 2/3 CM\896417PL.doc

PL

2000/13/WE1, powinny też obejmować żywność niepaczkowaną. Składający petycję 
zauważa, ze przy braku takich wymogów obowiązkowych produkty z tej kategorii mogą się 
mieszać, a tym samym być łatwo ze sobą mylone. To z kolei ograniczałoby 
identyfikowalność środków spożywczych i wprowadzało w błąd konsumentów. Z tych 
powodów składający petycję zwraca się o dokonanie odpowiedniej modyfikacji 
obowiązujących obecnie przepisów w sprawie etykietowania. 

Uwagi Komisji

W dyrektywie 2000/13/WE przewiduje się zasadę ogólną, zgodnie z którą etykietowanie, 
prezentacja i reklama środków spożywczych nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd. 
Dotyczy to zarówno paczkowanych, jak i niepaczkowanych środków spożywczych. Do celu 
przedmiotowej dyrektywy „etykietowanie” oznacza wszelkie wyrazy, dane szczegółowe, 
znaki towarowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnoszące się do środków 
spożywczych i umieszczone na każdym opakowaniu, dokumencie, uwadze, etykiecie, 
obwódce lub pierścieniu towarzyszącym lub odnoszącym się do takiego środka spożywczego. 

W świetle pomocniczości, a także mając na uwadze, że środki spożywcze sprzedawane bez 
opakowań są przedmiotem transgranicznej wymiany handlowej w bardzo ograniczonym 
zakresie, to do państw członkowskich należy decyzja, jakie dane szczegółowe należy 
zamieszczać na niepaczkowanych środkach spożywczych. Takie samo podejście zachowano 
w niedawno przyjętym rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności2. Jednak w nowym prawodawstwie wymaga się, 
by we wszystkich przypadkach, w tym w odniesieniu do niepaczkowanych środków 
spożywczych, przekazywać konsumentom informacje na temat obecności substancji, które 
mogą powodować reakcje alergiczne lub reakcje nietolerancji.

Ponadto w nowym rozporządzeniu ustanawia się zestaw ogólnych zasad i wymogów 
dotyczących rzetelnego informowania, jak również dostępności, umieszczania i prezentacji 
obowiązkowych informacji na temat żywności. W szczególności przewiduje się, że 
obowiązkowe informacje muszą być łatwo dostępne i umieszczone w widocznym miejscu w 
taki sposób, aby były dobrze widoczne, wyraźnie czytelne oraz, w stosownych przypadkach, 
nieusuwalne. Nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, przyćmione lub przerwane 
jakimikolwiek innymi nadrukami, obrazami czy innym materiałem.

W przypadku żywności opakowanej informacje widnieją na opakowaniu lub na etykiecie. Do 
tego celu „etykieta” oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub 
inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie 
lub pojemnik z żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z żywnością. W 
odniesieniu do żywności nieopakowanej decyzję w sprawie środków, przy pomocy których 
udostępniane są informacje na temat alergenów czy inne wymagane przez państwa 
członkowskie dane szczegółowe, mogą podejmować władze krajowe. Jednak wspomniane 
wyżej ogólne zasady i wymogi, takie jak łatwy dostęp i widoczność, muszą być przestrzegane 
we wszystkich przypadkach. 
                                               
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.

2Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.
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Wreszcie aby zapewnić przestrzeganie wymogów dotyczących informacji na temat żywności, 
w przedmiotowym rozporządzeniu definiuje się odpowiedzialność podmiotów działających 
na rynku spożywczym zgodnie z ich rolą w łańcuchu dostaw żywności. A zatem w przypadku 
żywności nieopakowanej podmioty działające na rynku spożywczym, w tym detaliści, muszą 
zapewnić przestrzeganie przepisów UE i wszelkich przepisów krajowych dotyczących 
prezentacji i dostępności informacji na temat żywności.  

Wniosek

Ze względu na zasadę pomocniczości, a także fakt, że środki spożywcze sprzedawane bez 
opakowań są przedmiotem transgranicznej wymiany handlowej w bardzo ograniczonym 
zakresie, to do państw członkowskich należy decyzja, czy i jakie informacje należy 
zamieszczać na produktach z tej kategorii (nie dotyczy to alergenów). W nowym 
rozporządzeniu w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 
przewiduje się dalsze narzędzia prawne, które mają na celu dopilnowanie, by konsumenci nie 
byli wprowadzani w błąd w kwestii informacji i identyfikacji żywności nieopakowanej.


