
DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/5/WE

z dnia 30 stycznia 2008 r.

dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych
szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania,
prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności
jej art. 4 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzą-
cych używanych w środkach spożywczych (2), a w szczegól-
ności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada
1994 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na
etykietach niektórych środków spożywczych danych
szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie
Rady 79/112/EWG (3) została kilkakrotnie znacząco
zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości
powinna zostać skodyfikowana.

(2) W celu zapewnienia konsumentom uzyskiwania odpo-
wiednich informacji konieczne jest określenie obowiąz-
kowego umieszczania na niektórych środkach spożyw-
czych innych danych szczegółowych w uzupełnieniu do
tych wymienionych w art. 3 dyrektywy 2000/13/WE.

(3) Gazy opakowaniowe używane do pakowania niektórych
środków spożywczych nie powinny być uważane za
składniki w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy
2000/13/WE i dlatego nie powinny być umieszczane
na wykazie składników na etykiecie.

(4) Jednakże konsumenci powinni być informowani o użyciu
takich gazów, w zakresie, w jakim informacja ta umoż-
liwia im zrozumienie, dlaczego środek spożywczy, który
zakupili, ma dłuższy okres przydatności do spożycia niż
podobne produkty pakowane w inny sposób.

(5) W celu przekazywania konsumentom odpowiedniej
informacji, etykietowanie środków spożywczych,
w skład których wchodzą słodziki, powinny zawierać
szczegółowe informacje na ten temat.

(6) Ponadto na etykietach środków spożywczych zawierają-
cych niektóre kategorie słodzików powinny być zamie-
szczane stosowne ostrzeżenia.

(7) Ponadto niezbędne jest umieszczanie na etykietach infor-
macji o obecności kwasu glicyryzynowego i jego soli
amonowej w wyrobach i napojach. W przypadku wyso-
kiej zawartości kwasu i jego soli amonowej w tych
produktach konsumenci, w szczególności ci cierpiący
na nadciśnienie, powinni być dodatkowo poinformowani,
że należy unikać zbyt dużego spożycia. W celu zapew-
nienia należytego rozumienia tych informacji przez
konsumentów należy użyć powszechnie znanego
terminu „lukrecja”.

(8) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt.

(9) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań
państw członkowskich odnoszących się do terminów
przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych
w załączniku II, część B,
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(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/68/WE (Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 11).

(2) Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 3. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/52/WE (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10).

(3) Dz.U. L 300 z 23.11.1994, s. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/77/WE (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 76).

(4) Zob. załącznik II, część A.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 dyrektywy 2000/13/WE,
etykietowanie środków spożywczych wymienionych
w załączniku I do niniejszej dyrektywy zawiera dodatkowe
dane szczegółowe wymienione w tym załączniku.

Artykuł 2

Dyrektywa 94/54/WE, zmieniona dyrektywami wymienionymi
w załączniku II, część A zostaje uchylona, bez naruszenia zobo-
wiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów
przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych
w załączniku II, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania
do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załącz-
niku III.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Wykaz środków spożywczych, których etykietowanie musi zawierać jedną lub więcej następujących informacji
dodatkowych

Rodzaj lub kategoria środka spożywczego Dane szczegółowe

Środki spożywcze, których trwałość została przedłużona
w wyniku użycia gazów opakowaniowych dozwolonych
zgodnie z dyrektywą Rady 89/107/EWG (1)

„Zapakowano w atmosferze ochronnej”

Środki spożywcze zawierające substancję słodzącą lub
substancje słodzące dozwolone dyrektywą 94/35/WE

„z substancją(-ami) słodzącą(-ymi)”

Te dane szczegółowe towarzyszą nazwie, pod którą
produkt jest sprzedawany, jak ustanowiono w art. 5 dyrek-
tywy 2000/13/WE

Środki spożywcze zawierające zarówno dodany cukier lub
cukry, jak i substancję słodzącą lub substancje słodzące
dozwolone dyrektywą 94/35/WE

„z cukrem(-ami) i substancją(-ami) słodzącą(-ymi)”

Te dane szczegółowe towarzyszą nazwie, pod którą
produkt jest sprzedawany, jak ustanowiono w art. 5 dyrek-
tywy 2000/13/WE

Środki spożywcze zawierające aspartam „zawiera źródło fenyloalaniny”

Środki spożywcze zawierające więcej niż 10 % dodanych
poliolów

„nadmierne spożycie może działać przeczyszczająco”

Wyroby lub napoje zawierające kwas glicyryzynowy lub
jego sól amonową z powodu dodania substancji jako
takiej(-ich), lub lukrecji Glycyrrhiza glabra o stężeniu
100 mg/kg, lub 100 mg/l, lub większym

Termin „zawiera lukrecję” dodaje się tuż po wykazie skład-
ników lub w nazwie, pod którą produkt jest sprzedawany.
W razie braku wykazu składników dane szczegółowe
umiejscawia się w pobliżu nazwy, pod którą produkt jest
sprzedawany.

Wyroby zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól
amonową z powodu dodania substancji jako takiej(-ich),
lub lukrecji Glycyrrhiza glabra o stężeniu 4 g/kg, lub więk-
szym

Następująca informacja musi być dodana po wykazie skład-
ników: „zawiera lukrecję – cierpiący na nadciśnienie
powinni unikać nadmiernego spożycia”. W razie braku
wykazu składników dane szczegółowe umiejscawia się
w pobliżu nazwy, pod którą produkt jest sprzedawany

Napoje zawierające kwas glicyryzynowy lub jego sól
amonową z powodu dodania substancji jako takiej(-ich),
lub, lukrecji Glycyrrhiza glabra o stężeniu 50 mg/l lub, więk-
szym, lub 300 mg/l, lub większym w przypadku napojów
zawierająch więcej niż 1,2 % alkoholu (2)

Następująca informacja musi być dodana po wykazie skład-
ników: „zawiera lukrecję – cierpiący na nadciśnienie
powinni unikać nadmiernego spożycia”. W razie braku
wykazu składników dane szczegółowe umiejscawia się
w pobliżu nazwy, pod którą produkt jest sprzedawany

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 27.
(2) Poziom ma zastosowanie do produktów gotowych do spożycia lub przygotowanych zgodnie z instrukcją wytwórcy.
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ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(określone w art. 2)

Dyrektywa Komisji 94/54/WE (Dz.U. L 300 z 23.11.1994, s. 14)

Dyrektywa Rady 96/21/WE (Dz.U. L 88 z 5.4.1996, s. 5)

Dyrektywa Komisji 2004/77/WE (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 76)

CZĘŚĆ B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego

(określonych w art. 2)

Dyrektywa Termin przeniesienia

94/54/WE 30 czerwca 1995 r. (*)

96/21/WE 30 czerwca 1996 r. (**)

2004/77/WE 20 maja 2005 r. (***)

(*) Zgodnie z art. 2 akapit pierwszy dyrektywy 94/54/WE:
„Państwa członkowskie, w miarę potrzeb, zmienią swoje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne do dnia 30 czerwca
1995 r. tak, aby:
— zezwolić na handel produktami zgodnymi z niniejszą dyrektywą nie później niż w dniu 1 lipca 1995 r.,
— zabronić handlu produktami niezgodnymi z niniejszą dyrektywą z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.; jednakże handel produktami

wprowadzonymi na rynek lub etykietowanymi przed tą datą i niezgodnymi z niniejszą dyrektywą może być kontynuowany do
czasu wyczerpania zapasów”.

(**) Zgodnie z art. 2 akapit pierwszy dyrektywy 96/21/WE:
„Państwa członkowskie w razie potrzeby dokonują zmian w swoich przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych do
dnia 1 lipca 1996 r., tak, aby:
— umożliwić handel produktami, które odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 1 lipca 1996 r.,
— od dnia 1 lipca 1997 r. zakazać handlu produktami, które nie spełniają wymagań niniejszej dyrektywy. Jednakże produkty

wprowadzone do obrotu lub etykietowane przed tą datą, które nie spełniają wymagań niniejszej dyrektywy, mogą być wprowa-
dzane do obrotu do wyczerpania zapasów”.

(***) Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2004/77/WE:
„1. Państwa członkowskie dopuszczają wymianę handlową produktami zgodnymi z niniejszą dyrektywą najpóźniej od dnia
20 maja 2005 r.
2. Państwa członkowskie zakazują wymiany handlowej produktami, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą od dnia 20 maja
2006 r.
Jednakże zezwala się na obrót produktami nie zgodnymi z niniejszą dyrektywą, które zostały etykietowane przed dniem 20 maja
2006 r. do wyczerpania zapasów”.
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ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 94/54/WE Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1 Artykuł 1

Artykuł 2 —

— Artykuł 2

Artykuł 3 Artykuł 3

— Artykuł 4

Załącznik Załącznik I

— Załącznik II

— Załącznik III
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