
CM\930071PL.doc PE506.321v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1161/2012, którą złożył Hans-Thomas Wacks (Austria) w sprawie 
informacji dotyczących pochodzenia produktów spożywczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że należy udzielać informacji na temat pochodzenia produktów 
spożywczych sprzedawanych w supermarketach. Etykiety często zawierają informacje takie, 
jak „nasza własna marka” lub „wyprodukowane przez Spar/Billa” itd., nie ujawnia się jednak 
tożsamości wytwórcy(-ów). Dlatego składający petycję zwraca się o uchwalenie 
europejskiego prawodawstwa w tym zakresie.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych1 określono zharmonizowane zasady etykietowania środków 
spożywczych, które mają być dostarczone jako takie konsumentowi końcowemu. Zgodnie z 
tymi zasadami wymaga się między innymi podawania nazwy lub firmy i adresu wytwórcy lub 
pakującego albo sprzedawcy mającego siedzibę w Unii na etykietach paczkowanych środków 
spożywczych2. Głównym celem tego przepisu jest umożliwienie konsumentom łatwego 
określenia punktu kontaktowego, do którego można przekazać pozytywne lub negatywne 

                                               
1 Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. 
2 Art. 3 ust. 1 pkt 7) dyrektywy 2000/13/WE. 
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opinie na temat kupionego produktu1. Opisany wyżej obowiązek jest zatem spełniony wtedy, 
gdy na etykiecie lub opakowaniu środka spożywczego podane są nazwa lub firma i adres co 
najmniej jednego wspomnianego podmiotu, tj. wytwórcy lub pakującego albo sprzedawcy 
mającego siedzibę w Unii. W związku z tym środki spożywcze sprzedawane pod marką 
własną są zgodne z tym wymogiem na mocy dyrektywy 2000/13/WE, ponieważ nazwa lub 
firma i adres właściciela marki są na niej w rzeczywistości podane.

Dyrektywa 2000/13/WE została niedawno poddana przeglądowi. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności2 uchyla i zastępuje dyrektywę 2000/13/WE od dnia 13 grudnia 2014 r. 
Podczas negocjacji, które doprowadziły do przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, 
omówiono włączenie wymogu systematycznego podawania na etykiecie nazwy i adresu 
wytwórcy środków spożywczych. Prawodawcy zdecydowali jednak o tym, że taki wymóg nie 
będzie obowiązkowy, a pomiędzy nazwą podmiotu działającego na rynku spożywczym, 
zamieszczoną na etykiecie lub opakowaniu środków spożywczych, a odpowiedzialnością w
sferze zgodności z odpowiednimi wymogami Unii powinno istnieć wyraźne powiązanie. 
Rzeczywiście na mocy art. 9 ust. 1 lit. h) przedmiotowego rozporządzenia na etykiecie 
paczkowanych środków spożywczych należy podawać nazwę lub firmę i adres podmiotu 
działającego na rynku spożywczym odpowiedzialnego za informację na temat żywności. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia podmiotem działającym na rynku spożywczym 
odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub 
firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie 
prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii. 

W przypadku środków spożywczych sprzedawanych pod marką własną podmiotem 
działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest 
właściciel danej marki; w związku z tym wraz z wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 
1169/2011 na opakowaniach środków spożywczych należy podać jedynie nazwę lub firmę i 
adres właściciela marki. 
Ponadto zgodnie z dyrektywą Rady 85/374/EWG w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
odpowiedzialności za produkty wadliwe3 to właściciel marki ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe wskutek wad środków spożywczych sprzedawanych pod marką własną. 
Wniosek

Problem zgłoszony przez składającego petycję był już analizowany przez prawodawców 
podczas ostatniego przeglądu unijnych przepisów dotyczących przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności. Zdecydowano, że podawanie nazwy i adresu wytwórcy 
środków spożywczych nie będzie wymogiem obowiązkowym, lecz że zapewni się to, by na 
etykiecie zawsze pojawiały się informacje na temat podmiotu działającego na rynku 
spożywczym odpowiedzialnego za dany produkt i za informację na temat żywności, która jest 
na nim umieszczana. W przypadku środków spożywczych sprzedawanych pod marką własną 
właściciel danej marki jest odpowiedzialny za informację na temat żywności, a także za 
wszelkie wady środków spożywczych sprzedawanych pod jego marką. 
                                               
1 Sprawa C-83/96, Dega, [1997] Rec. I-5001, pkt 17 i 18. Sprawa C-315/05, Lidl Italia Srl przeciwko Commune 
di Arcole, [2006], Zb.Orz. I-11181, pkt 46.
2 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18. 
3 Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29. 


