PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RYBNIKU
I N F O R MU J E :
W dniu 13 grudnia 2014r weszło w życie:


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011r 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.
Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22
listopada 2011r (nr: L 304/18).
Jedną z ważniejszych zmian względem dotychczasowych wymagań jest :


Konieczność podania konsumentowi informacji o ALERGENACH – w przypadku gdy
żywność zawiera substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji ( wykaz
alergenów znajduje się w załączniku nr II do w/w rozporządzenia). Nazwa alergenu musi być
wyróżniona na opakowaniu żywności za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego się od reszty
wykazu składników ( np. za pomocą czcionki, stylu, lub koloru tła)
Ponadto dnia 09.01.2015r wszedł w życie krajowy przepis, tj. : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych (DZ.U z 2015r poz. 29), który między innymi uszczegóławia jakie informacje muszą być
udostępnione:
- w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub
zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania
- lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie
konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży.
Informacjami tymi są:
1)
nazwa środka spożywczego wskazana w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr
1169/2011;
2)
nazwa albo imię i nazwisko producenta;
3)
wykaz składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z
uwzględnieniem informacji o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;
4)
klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one
ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej
poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania
klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;
5)
w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt. 3.1. załącznika I do
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego mrożonych glazurowanych – dodatkowo informacja dotyczącą ilościowej
zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach
6)
w przypadku pieczywa – dodatkowo:
a)
masa jednostkowa
b)
informacja „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo
produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – gdy został zastosowany taki proces
technologiczny.
Informacje wymienione powyżej w pkt: 1) - 6) podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce
dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio
konsumentowi finalnemu.

