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Czym jest i czemu służy?

1. Ogólna wartość żywieniowa produktu (score: od A do E)

2. Ile/jak często spożywać?

KONSEKWENCJE:

1. Lepsze wybory żywieniowe – prewencja chorób 
dietozależnych

2. Dla producentów?



BAZA: dane z etykiety 
(wartość odżywcza 

+ składniki)

Punktacja Rayner’a:
czynniki pozytywne 

vs. 
czynniki negatywne

Zawartość w 100 g/100 ml 
produktu (postać 

sprzedawana) 

IGI Food Consulting 2006-2020

Owoce, warzyw, strączkowe, orzechy, olej rzepakowy,
z orzechów włoskich i oliwa z oliwek – październik 2019

ZAMYSŁ: uzupełnienie 
obowiązkowego znakowania 

wartością odżywczą





Zastrzeżony znak towarowy – właściciel - Agence nationale de 
santé publique (francuska Agencja ds. Zdrowia Publicznego)



Żywieniowo 
lepszy?

Oświadczenie 
żywieniowe - każde 
oświadczenie, „które 
stwierdza, sugeruje lub 
daje do zrozumienia, 
że dana żywność ma 
szczególne (korzystne) 
właściwości odżywcze 
(…)”. 

Dobrowolna 
informacja 

na temat żywności
Rozp. 

1924/2006

Art. 8
Rozp. 1169/2011

Art. 36



W co zaangażowana jest obecnie KE?



WNIOSKI: 

Faktycznie mają potencjał informacyjny i wpływ na poprawę nawyków 
i są zrozumiałe:

1. Opierają się o profilowanie

2. RAPORT EFSA – wstęp do profili

3. Ocena skutków nowych regulacji – wkrótce!

4. Propozycje przepisów – IV kwartał 2022 r.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

Raport KE dot. znakowania na froncie opakowań 
(Front Of the Pack)



Podstawa prawna stosowania

To informacja dobrowolna

Wchodzi w zakres przepisów w sprawie 
oświadczeń 

Art. 23 rozporządzenia 1924/2006:

Jeżeli Państwo Członkowskie uważa za 
konieczne przyjęcie nowego aktu prawnego, 

powiadamia Komisję i pozostałe Państwa 
Członkowskie 

o przewidzianych środkach wraz z ich 
uzasadnieniem.

Francja, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania, 
Holandia i Luksemburg określono jako 

„oficjalnie zaangażowane 
w N-S” (skrót: COEN).



Nutri-Score w Polsce?

POLSKA NIE PRZYJĘŁA PRZEPISU W SPRAWIE 
NUTRI-SCORE

1. Informacja dobrowolna – art. 36 rozporządzenia 1169/2011?

2. Oświadczenie żywieniowe – czy notyfikowano w celu spełnienia 
wymogów rozporządzenia 1924/2006?



Wątpliwości 

✓ uogólnienie; upraszcza i może zniechęcać do czytania 
pozostałych informacji na etykiecie
✓ uwzględnia elementy, a nie produkt jako całość 

(dodatki, stopień przetworzenia etc.)
✓ negatywny wpływ na niektóre produkty 
(niskoprzetworzone, z chronionymi oznaczeniami – ChNP, ChOG, 
GTS, o określonej w przepisach jakości handlowej - niezmiennym 
składzie)
✓ potencjalnie negatywny wpływ na różnorodność diety
✓ wzrost spożycia żywności średnio- i wysokoprzetworzonej?
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