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Zmiany klimatu 



Zmiany klimatu 



Cele kierunkowe: unijne Prawo o klimacie 

Redukcja emisji o 
55% do 2030 r.

Osiągniecie neutralności 
klimatycznej 
do 2050 r.



Strategia od pola do stołu (2020 r.)

▪ Wspieranie rolnictwa 
ekologicznego 

▪ Zmniejszenie stosowania 
pestycydów

▪ Zmniejszenie stosowania nawozów 
▪ Systemy produkcji oparte na 

odnawialnych źródłach energii
▪ Dobrostan zwierząt 
▪ Zrównoważona produkcja ryb i 

żywności pochodzenia morskiego 
▪ Przechodzenie na alternatywy 

białka zwierzęcego 
▪ Ekoschematy w ramach WPR

Unijna żywność powinna stać się światowym standardem zrównoważności 



Harmonogram zmian prawnych 

Zapewnienie zrównoważonej produkcji 

Stymulowanie zrównoważonych praktyk w zakresie 
przetwórstwa spożywczego, sprzedaży hurtowej i 

detalicznej, hotelarstwa i gastronomii

Promowanie konsumpcji zrównoważonej żywności, 
ułatwianie przejścia na zdrową, zrównoważoną dietę

Ograniczenie strat żywności i marnowania żywności 



Promowanie konsumpcji zrównoważonej żywności, 
ułatwianie przejścia na zdrową, zrównoważoną dietę





Środowiskowa komunikacja 



Zielone trendy

10

Green claim vs. bio/eko

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylające 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007



Około 50% europejskich konsumentów
ma trudności w identyfikacji produktów
przyjaznych środowisku
(Komisja Europejska)

Co na to konsumenci? 

Co drugi konsument nie wie, czy widział kiedykolwiek 
produkt rolnictwa zrównoważonego na półce, a 56% 

konsumentów uważa, że lepsze oznakowanie tych 
produktów zachęciłoby ich do kupna. 

(Accenture, ASAP, „Zrównoważona żywność w Polsce”, 
2021)

Od 40% do 60% 
europejskich konsumentów 
jest gotowych do płacenia 

więcej za produkty 
przyjazne środowisku
(Komisja Europejska) 



Działania Komisji Europejskiej: ślad środowiskowy

❑Komisja Europejska: Zalecenie 2013/179/UE w sprawie stosowania
wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia
produktów i organizacji oraz informowania o niej (PEF/OEF)

❑ JRC: „Product Environmental Footprint (PEF) method” (2019 r.)

❑Ipsos consortium: Consumer testing of alternatives for communicating 
the Environmental Footprint profile of products (2019 r.) – uzupełnienie 
metody PEF (PEFCR) 

Wyniki pokazują, że żywność jest najistotniejszym obszarem konsumpcji 
wpływającym na środowisko naturalne



PEFCR: badania 



PEFCR: badania 



Działania regulacyjne

❑Strategia od pola do stołu (2020 r.)

❑ Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2021 r.)

❑ Inicjatywa obywatelska „European EcoScore” (2021 r.)

Projekt przepisów dotyczących zrównoważonego etykietowania 
żywności – 2024 r. 

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza opracować przepisy o
znakowaniu żywności produkowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, i
wzywa Komisję do określenia metodyki i sprecyzowania, które wymiary
zrównoważoności byłyby objęte nowym systemem, przy jednoczesnym
zapewnieniu, aby nowy system nie kolidował z istniejącymi ramami środowiskowymi,
takimi jak oznakowanie ekologiczne lub logo ekologiczne UE



Dobrowolność nie oznacza dowolności!

❑ Przykładowe hasła

„Wybierając X przyczyniasz się do zmniejszenia śladu Co2”,
„zmniejszony ślad węglowy”, „przyjazny dla środowiska”,
„przyjazdy dla klimatu”, „biodegradowalny”

Art. 36 rozporządzenia nr 1169/2011

Informacje na temat żywności przekazywane na zasadzie dobrowolności
muszą spełniać następujące wymogi:
a) nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, o czym mowa w art. 7;
b) nie mogą być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta; oraz
c) muszą być, w stosownych przypadkach, oparte na odpowiednich danych 
naukowych.



Odpowiednie dane

❑Raporty uznanych jednostek naukowych i instytucji (np. 
Raport IPCC)

❑Metody LCA/PEFCR

❑Międzynarodowe normy ISO



Nieuczciwe praktyki handlowe (Wytyczne KE 2016 r.)

Wyrażenia „twierdzenia dotyczące ekologiczności” i „twierdzenia
ekologiczne” odnoszą się do praktyki sugerującej lub w inny sposób
tworzącej wrażenie (w informacji handlowej, marketingu lub reklamie),
że towar lub usługa mają pozytywny wpływ na środowisko lub nie
mają na nie żadnego wpływu lub są mniej szkodliwe dla środowiska
niż konkurencyjne towary bądź usługi.

Może to wynikać z jego składu, sposobu wytwarzania lub produkcji,
metod likwidacji oraz zmniejszenia energochłonności lub
zanieczyszczeń oczekiwanych w związku z jego użytkowaniem.



Greenwashing może odnosić się do wszelkich form praktyk handlowych
w stosunkach między przedsiębiorstwami a konsumentami dotyczących
ekologicznych cech towarów lub usług, które nie są prawdziwe lub nie
można ich zweryfikować.

Zależnie od okoliczności, może obejmować wszystkie rodzaje deklaracji,
informacji, symboli, logo, grafik i marek oraz ich powiązania z kolorami,
na opakowaniu, etykiecie, reklamie, we wszystkich mediach (w tym
stronach internetowych)

Nieuczciwe praktyki handlowe (Wytyczne KE 
2016 r.) 

Nieuczciwe praktyki handlowe (Wytyczne KE 2016 r.)



Ogólne zasady

Treść i prezentacja oświadczenia środowiskowego

▪ jasno wskazuje, do jakiego aspektu i etapu cyklu życia produktu
się odnosi (konkretne sformułowania)

▪ odnosi się do aspektów, które są znaczące pod względem
wpływu na środowisko

▪ wskazuje na działanie, które w ogólnym bilansie przynosi
korzyść środowiskową

▪ rzetelnie i czytelnie podane wyjaśnienia (np. w tym samym polu
widzenia co hasło główne, poprzez odnośnik*, na www, itd.)



Nieuczciwe praktyki handlowe (Wytyczne KE 
2016 r.) 

Nieuczciwe praktyki handlowe

Celem wniosku w szczególności jest wkład w rozwój
unijnej gospodarki o obiegu zamkniętym i zielonej
gospodarki poprzez umożliwienie konsumentom
podejmowania świadomych decyzji o kupnie, a tym
samym wkład w bardziej zrównoważoną konsumpcję.
Jego celem jest również wyeliminowanie nieuczciwych
praktyk handlowych, które wprowadzają konsumentów
w błąd, odwodząc ich od zrównoważonych wyborów
konsumpcyjnych.



Definicje 

▪ »twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza każdy komunikat lub oświadczenie – które
nie są obowiązkowe na mocy prawa Unii ani prawa krajowego, w tym oświadczenie w postaci
tekstu, ilustracji, graficzne lub symboliczne, w dowolnej formie, w tym oznakowania, nazwy
handlowe, nazwy przedsiębiorstw lub nazwy produktów, w kontekście komunikacji handlowej –
które stwierdza lub sugeruje, że produkt lub przedsiębiorca ma pozytywny wpływ na środowisko
lub nie ma na nie żadnego wpływu, jest mniej szkodliwy dla środowiska niż, odpowiednio, inne
produkty lub przedsiębiorcy, lub że oddziaływanie produktu lub przedsiębiorcy poprawiło się z
czasem;

▪ »wyraźne twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza twierdzenie dotyczące
ekologiczności, które ma formę tekstową lub jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym
zrównoważonego charakteru;

▪ »ogólne twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza każde wyraźne twierdzenie
dotyczące ekologiczności, które nie jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego
charakteru, w przypadku gdy specyfikacja twierdzenia nie jest podana w jasny ani widoczny
sposób na tym samym nośniku;

▪ »oznakowanie dotyczące zrównoważonego charakteru« oznacza każdy dobrowolny znak
zaufania, znak jakości lub znak równoważny, publiczny lub prywatny, którego celem jest
wyodrębnienie i promocja produktu, procesu lub przedsiębiorstwa w odniesieniu do ich
aspektów środowiskowych lub społecznych albo obu tych aspektów. Nie obejmuje to żadnego
obowiązkowego oznakowania wymaganego zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym;



Nowe działania uznawane za wprowadzające w błąd:

Praktykę handlową uznaje się również za wprowadzającą w błąd, jeżeli w
konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy i
okoliczności, powoduje ona lub może spowodować podjęcie przez
przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by
nie podjął, i obejmuje:
a)-c) (…)
d) formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności związanych z
przyszłą efektywnością środowiskową bez jasnych, obiektywnych i
weryfikowalnych zobowiązań ani celów oraz bez niezależnego systemu
monitorowania;
e) reklamowanie korzyści dla konsumentów, które uznaje się za
powszechną praktykę na rynku właściwym



Deklaracje planów na przyszłość 

"Mleko neutralne dla klimatu”

„Do 2021 roku wszystkie mleka będą

neutralne dla klimatu. Oznacza to, że CO2

wyemitowany podczas produkcji będzie

równy CO2 zatrzymanemu w glebie." oraz:

„Do 2021 roku 300 rolników będzie

produkować mleko neutralne dla klimatu".



Praktyki uznane za nieuczciwe w każdych 
okolicznościach (1):

❑ Formułowanie ogólnego twierdzenia dotyczącego ekologiczności, dla
którego przedsiębiorca nie jest w stanie wykazać uznanej wysokiej
efektywności środowiskowej istotnej dla tego twierdzenia

▪ »uznana wysoka efektywność środowiskowa« oznacza efektywność
środowiskową zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 66/2010*, krajowymi lub regionalnymi programami
oznakowania ekologicznego EN ISO 14024 typu I urzędowo uznanymi
zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 lub najwyższymi
poziomami efektywności środowiskowej zgodnie z innymi mającymi
zastosowanie przepisami prawa Unii

❑ Formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności w odniesieniu
do całego produktu, jeżeli w rzeczywistości dotyczą one tylko
określonego aspektu produktu



Case study

"Together for more sustainability
CO2-71%"



Praktyki uznane za nieuczciwe w każdych 
okolicznościach (2):

❑ Umieszczanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego
charakteru, które nie jest oparte na systemie certyfikacji ani nie
zostało ustanowione przez organy publiczne

▪ »system certyfikacji« oznacza system weryfikacji przez osobę trzecią,
który jest otwarty na przejrzystych, sprawiedliwych i
niedyskryminujących warunkach dla wszystkich przedsiębiorców
chcących spełnić wymogi systemu i zdolnych do ich spełnienia, który
to system poświadcza, że produkt spełnia określone wymogi i w
odniesieniu do którego monitorowanie zgodności jest obiektywne,
oparte na międzynarodowych, unijnych lub krajowych normach i
procedurach oraz prowadzone przez stronę niezależną zarówno od
właściciela systemu, jak i od przedsiębiorcy;



Systemy certyfikacyjne 



Systemy certyfikacyjne 



Systemy certyfikacyjne 
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https://www.prawo-zywnosciowe.pl/
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