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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 17838 z dnia 19 stycznia 2021 r., złożoną przez Pana 

Posła Janusza Kowalskiego, Pana Posła Mariusza Goska oraz Pana Posła Norberta 

Kaczmarczyka w sprawie zharmonizowanego europejskiego systemu znakowania 

żywności, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Uprzejmie informuję, że  Polska poparła dokument wypracowany pod przewodnictwem 

Prezydencji Niemieckiej pt. Konkluzje Rady dotyczące znakowania wartością odżywczą 

z przodu opakowania, profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia. 

Polska wyraża również uznanie dla działań prezydencji mających na celu 

zidentyfikowanie kluczowych aspektów ewentualnego zharmonizowanego systemu 

FOPNL (ang. Front of Pack Nutrition Labelling), w tym opracowanie profili żywieniowych 

jako jednego z narzędzi wykorzystywanych do poprawy sposobu żywienia i zdrowia 

konsumentów. 

Harmonizacja systemów to temat bardzo istotny, a jednocześnie wymagający 

szczegółowej analizy, porównań, badań konsumenckich, ale także dużego 

zaangażowania wielu zainteresowanych stron – instytucji związanych z żywnością i 

żywieniem oraz zdrowiem publicznym, a także konsumentów i producentów żywności.

Wypracowany system powinien bowiem ułatwiać konsumentom dokonywanie 

prawidłowych wyborów żywieniowych i wpływać na zmniejszanie częstotliwości 

występowania chorób dietozależnych. Jednocześnie nie powinien być dyskryminujący. 

System taki może – z jednej strony – zachęcać producentów do reformulacji swoich 

produktów, lecz także – może być postrzegany przez producentów żywności, która – ze 
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względu na ustalone wymagania w przepisach prawa żywnościowego – nie może 

podlegać reformulacji, za dyskryminujący dla takiej właśnie żywności.

Z tego też względu Polska stoi na stanowisku, że należy rozważyć wykluczenie ze 

znakowania systemem FOPNL wybranych kategorii żywności.

Istotną kwestią odnoszącą się do systemu FOPNL jest jego zgodność z wymaganiami 

określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 

dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 2011 Nr 304, z późn. zm.).

Polska szczególnie popiera zawarte w Konkluzjach Rady informacje na temat 

konieczności przeprowadzenia przez Komisję Europejską oceny wpływu („impact 

assessment”), której celem będzie m.in. udzielenie odpowiedzi na kwestie sporne dla 

wielu państw członkowskich. 

Prace nad badaniem w zakresie oceny wpływu prawdopodobnie potrwają do 2022 r. W 

dokumencie zebrane zostaną doświadczenia państw członkowskich i innych 

zainteresowanych stron. 

Należy przyjąć, że aktualnie znajdujemy się na początku dyskusji o FOPNL, a wiele 

merytorycznych kwestii pojawi się podczas spotkań grup eksperckich oraz Stałego 

Komitetu Komisji Europejskiej. Wyrażam nadzieję, że podczas tych prac państwa 

członkowskie i Komisja Europejska zdołają osiągnąć kompromisowe rozwiązanie, które 

spełni oczekiwania konsumentów i producentów żywności, a jednocześnie przyniesie 

oczekiwane rezultaty.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że obecnie utrzymuje się neutralne 

stanowisko Polski wobec dostępnych systemów znakowania żywności i na tym 

wczesnym etapie procesu legislacyjnego żaden z istniejących schematów FOPNL nie 

jest wspierany przez Polskę.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska
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