Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lub. przypomina o obowiązku
przestrzegania przez przedsiębiorców branży spożywczej wymagań w zakresie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności sprzedawanej bez opakowania, w tym informowania o
obecności składników alergennych.
Wymagania dotyczące podawania informacji w odniesieniu do nieopakowanych środków
spożywczych określa art. 44 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1169/2011 z

dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(...), Zgodnie z tym przepisem w przypadku:
• oferowania środków spożywczych do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom
żywienia zbiorowego bez opakowania
• pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta
• pakowania do bezpośredniej sprzedaży,
obowiązkowe jest przekazanie informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje
nietolerancji, które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności
i nadal są obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.
Nazwa substancji lub składnika alergennego powinna odróżniać się od reszty wykazu składników np.
za pomocą czcionki , stylu koloru tła itp.
Ponadto do żywności bez opakowań mają zastosowanie przepisy krajowe
- § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, które zostało wydane na podstawie art.
44 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011. Zgodnie z tym rozporządzeniem

w przypadku

żywności nieopakowanej należy podać:
• nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia
nr 1169/2011;
• nazwę albo imię i nazwisko producenta;
• wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011,

z

uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;

• klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolnospożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika
wynika z odrębnych przepisów;

• 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 2004 r. ustanawiającego szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mrożonych
glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo
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owoców morza w tych produktach;

• w przypadku pieczywa - dodatkowo:
a. masę jednostkową,
b. informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego" albo „pieczywo
produkowane z ciasta głęboko mrożonego" - gdy został zastosowany taki
proces technologiczny,
Informacje te podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego
lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu. Wspomniany „inny
sposób" może być dostosowany do specyfiki działalności obiektu i potrzeb jego klientów. Udostępnianie
powyższych informacji na życzenie klienta nie jest właściwą praktyką.
Na liście informacji obowiązkowych, które należy podać dla żywności nieopakowanej nie ma
natomiast informacji o wartości odżywczej. Niemniej jednak w tym przypadku informacja o wartości
odżywczej może być podawana na zasadzie dobrowolności. Zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 5
rozporządzenia nr 1169/2011, treść takiej informacji może ograniczać się jedynie do:
a) wartości energetycznej; lub
b) wartości energetycznej oraz ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz soli.
Powyższe przepisy jasno określają wymagania w zakresie przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności w przypadku dostarczania jej bez opakowania.
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