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Źródła prawa UE 

PIERWOTNE

 Traktaty

np. Traktat o Unii Europejskiej (1993)

Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (2009)

Traktat ustanawiający Europejską 

Wspólnotę Energii Atomowej (1958)

WTÓRNE

 Akty wiążące (prawo twarde)

▪ Rozporządzenia 

▪ Dyrektywy

▪ Decyzje

 Akty niewiążące (prawo miękkie)

np. zalecenia, opinie, wytyczne, 

przewodniki, rekomendacje, 

stanowiska, komunikaty, 

białe/zielone księgi



Prawo UE a prawo krajowe

Akty prawa pierwotnego korzystają z pierwszeństwa w stosunku do aktów prawa 

krajowego (zasada prymatu prawa UE względem prawa krajowego) z 

zastrzeżeniem Konstytucji danego państwa członkowskiego.

AKTY PRAWA POLSKIEGO:

▪ Konstytucja

▪ Ratyfikowane umowy międzynarodowe

▪ Ustawy

▪ Rozporządzenia 

▪ Akty prawa miejscowego



Skąd się wzięło prawo żywnościowe UE?

 1957 – powstanie Wspólnoty Europejskiej

 1979 – zasada wzajemnego uznania 

 1986 – pierwsze przypadki BSE w Wielkiej Brytanii

 1996 – powiązanie BSE z chorobą Creutzfelda-Jakoba

 1997 – Zielona księga (ogólne zasady prawa żywnościowego)

 2000 – Biała księga (bezpieczeństwo żywności)

 2002 – Rozporządzenie 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 

zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności

 2004 – Rozporządzenie 852/2004  oraz 853/2004

– Rozporządzenie 882/2004 oraz 854/2004





Prawo żywnościowe obecnie

 Ponad 100 podstawowych aktów prawnych (rozporządzenia i dyrektywy)

 W 2022 roku:

• Styczeń – 43 akty prawa UE, 13 aktów prawa PL

• Luty – 43 akty prawa UE, 17 aktów prawa PL

• Marzec – 42 akty prawa UE, 19 aktów prawa PL



Skąd tyle zmian?

 Ogłoszona w maju 2020 roku strategia Od pola do stołu 

 Cel: opracowanie europejskiego zrównoważonego systemu żywnościowego

 Założenia:

• bezpieczeństwo żywności

• wystarczająca podaż niedrogiej i pełnowartościowej żywności

• zmniejszenie stosowania pestycydów i nawozów o połowę

• zwiększenie ilości gruntów przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne

• ograniczenie strat i marnowania żywności 

• propagowanie zrównoważonej konsumpcji i zdrowego odżywiania

• przeciwdziałanie fałszowaniu żywności

• poprawa dobrostanu zwierząt



Bezpieczeństwo żywności - RASFF

 Od początku roku do 13/05 w systemie RASFF zgłoszono 1531 powiadomień 

dotyczących żywności (wszystkie kraje)

 Od początku roku do 13/05 w systemie RASFF zgłoszono 94 powiadomienia 

dotyczące pasz (wszystkie kraje)

 Polska: 01/01 - 13/05 – 113 powiadomień (żywność i pasze), w tym 64 o 

statusie poważne 

 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search


Znakowanie produktów żywnościowych

 Zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat  żywności środki spożywcze obowiązkowo 

znakuje się wartością odżywczą 

 Obowiązkowe informacje dotyczące żywności opakowanej:
▪ nazwa żywności
▪ wykaz składników (w tym wszelkie dodatki)
▪ informacje o alergenach
▪ ilość określonych składników
▪ data (data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia)
▪ kraj pochodzenia, jeżeli konieczne, aby zapewnić konsumentom jasność (np.: 

produkty, na których opakowaniu umieszczone są flagi lub atrakcje turystyczne)
▪ nazwa i adres podmiotu lub importera
▪ ilość netto
▪ wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia
▪ instrukcja użycia
▪ zawartość alkoholu w odniesieniu do napojów
▪ informacja o wartości odżywczej

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/food-labelling/nutrition-declaration/index_pl.htm


Wartość odżywcza - informacje 

obowiązkowe



Wartość odżywcza – informacje 

dobrowolne



Dobrowolne systemy znakowania



Nutriscore

 Upraszcza i może 

zniechęcać do 

czytania pozostałych 

informacji na 

etykiecie

 Uwzględnia 

elementy, a nie 

produkt jako całość 

(dodatki)

 Potencjalny 

negatywny wpływ na 

różnorodność diety



Czego Nutriscore nie uwzględnia?

 Produktów, których skład nie może być zmieniony

 Produktów o składzie wymaganym przez normy i przepisy

 Produktów ekologicznych

 Produktów regionalnych

 Stopnia przetworzenia produktów

 Dodatku konserwantów i sztucznych barwników oraz słodzików

 Zawartości składników mineralnych i witamin

 Wielkości opakowań

 Typowej ilości spożywanego prpduktu



Nutriscore

Łosoś Pstrąg łososiowy

Energia [kJ] 886 678

Białko [g] 18,4 18,1

SFA 2,6 1,5

Cukry 0 0

Błonnik 0 0

Sól 0,1 0,12

Kwasy omega-3

Witaminy D

więcej mniej



Nutrinform Battery



Nutrinform Battery

 Jak czytać oznaczenia:

▪ Wszystkie podane wartości dotyczą pojedynczej kupowanej porcji.

▪ Każde pole wskazuje ilość kalorii, tłuszczów, tłuszczów nasyconych, cukrów i soli w 

pojedynczej porcji. Zawartość energii jest wyrażona w dżulach i kaloriach. Zawartość 

tłuszczów, tłuszczów nasyconych, cukrów i soli wyraża się w gramach.

▪ Wewnątrz symbolu „baterii” znajduje się procent energii, tłuszczów, tłuszczów nasyconych, 
cukrów i soli zawartych w każdej pojedynczej porcji w stosunku do sugerowanej dziennej 
ilości.

 Zalecane dzienne ilości w UE to:

Energia: 8400 kJ / 2000 kcal

Tłuszcze: 70 g

Nasycone: 20 g

cukier: 90 g

Sól: 6 g







Co dalej?

 Czy można stworzyć jednolity system FOPNL w całej UE?

 Co powinien uwzględniać?

 Czy pomocnicze znakowanie na froncie opakowania ma dawać konsumentowi 

wiedzę czy prowadzić go za rękę? 



Dziękuję za uwagę


