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Opinia Krajowej Konferencji Zdrowia (CNS) 

za przyjęciem Nutriscore w Unii Europejskiej 

Przyjęto w trybie pilnym 
przez Stały Komitet CNS w dniu 25 listopada 2022 r. 

 

A. Od 2016 r. CNS wspiera logo żywieniowe i wybór Nutriscore 
 

W dniu 23 listopada 2016 r. podczas zgromadzenia plenarnego Krajowej Konferencji Zdrowia 
(CNS) odbyła się debata nad logo żywieniowym. Ustawa o modernizacji naszego systemu 
opieki zdrowotnej z 26 stycznia 2016 r. przewidywała w art. 14, że „w celu ułatwienia 
konsumentowi dokonywania wyborów, jeśli chodzi o podaż energii i składników odżywczych 
w diecie”, „obowiązkowej informacji żywieniowej.... może towarzyszyć dodatkowa 
prezentacja lub wyrażenie w postaci grafik lub symboli”, określana dalej terminem 
„logo żywieniowe”. 
Dekret (nr 2016-980) z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie uzupełniających informacji o wartości 

odżywczej środków spożywczych określa sposoby wstępnego eksperymentu 

przyczyniającego się do „określenia wyboru formy prezentacji uzupełniającej informację o 

wartości odżywczej”. 

Pod koniec tego eksperymentu przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi standardami 

naukowymi, Nutriscore zostało we Francji wybrane jako logo żywieniowe. 

Stanowisko wyrażone przez CNS było następujące: 
 

„ 
 

 Uwzględniając kwestie zdrowotne związane z żywnością [...]; 

 Uwzględniając prawo obywateli do dostępu do zdrowej żywności; 
 Uwzględniając znaczenie żywności jako praktyki społecznej (szczególnie w naszym 

kraju) i dobrostan, który może z niej wynikać; 
członkowie komisji CNS (CP i CSDU) potwierdzają swoje pełne poparcie dla jak 

najszybszego wprowadzenia logo żywieniowego umożliwiającego każdemu obywatelowi 

uzyskanie syntetycznych i porównawczych informacji na temat jakości żywności, którą 

kupuje i będzie spożywał. 
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Przy wyborze najbardziej odpowiedniego logo żywieniowego należy kierować się jego 

zrozumiałością dla jak największej liczby naszych współobywateli, a zwłaszcza dla osób 

najbardziej wrażliwych lub bezbronnych. 

Członkowie komisji CNS (CP i CSDU) uważają logo żywieniowe za ważne narzędzie 

promowania świadomej decyzji obywatela w odniesieniu do jego zdrowia. Narzędzie to 

musi być jednak częścią ambitnej, proaktywnej i globalnej polityki żywieniowej i 

zdrowotnej, do której stosowania wzywa CNS... 

Ponadto członkowie Stałego Komitetu i Komisji specjalizującej się w dziedzinie praw 

użytkowników CNS (CP i CSDU): 

 są w związku z tym zdania, że te informacje w formie logo żywieniowego, obecnie 

zamieszczane dobrowolnie, powinny być obowiązkowe; 

 wzywają władze publiczne do podjęcia tego kroku, do popierania tej inicjatywy u 

właściwych organów europejskich oraz do wzmożenia wysiłków na rzecz 

uwzględnienia tego obowiązku na szczeblu Unii Europejskiej; 

 ...” 

 

B. Obecnie CNS udziela wsparcia w celu upowszechnienia Nutriscore na poziomie Unii 

Europejskiej. 

Pod koniec tego eksperymentu przeprowadzonego w 2016 r. zgodnie z uznanymi standardami 

naukowymi, wybór Nutriscore jako logo żywieniowego we Francji został zachowany, a następnie 

wdrożony. CNS z zadowoleniem przyjmuje aktywne i trwałe zaangażowanie władz publicznych 

we Francji w tym zakresie. 

Od tego czasu oznaczenie Nutriscore zostało przyjęte i wdrożone w 6 innych państwach 

(Niemcy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria). 

Ponadto Komisja Europejska zobowiązała się, w ramach strategii „Od pola do stołu”, do 

zaproponowania zharmonizowanego obowiązkowego oznaczania wartości odżywczych w całej 

Europie do końca 2022 r. Do tej pory wyłącznie oznaczenie Nutriscore było przedmiotem kilku 

działań ewaluacyjnych opisanych w publikacjach naukowych, świadczących o jego pozytywnym 

wpływie na informowanie ludzi i zmianę nawyków żywieniowych. 

CNS po raz kolejny obserwuje jednak mobilizację kilku dużych firm rolno-spożywczych, mającą 

na celu zarówno podważenie wiarygodności Nutriscore, jak i zapobieżenie lub opóźnienie jego 

przyjęcia na poziomie europejskim. 
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CNS jednoznacznie potępia te komercyjne strategie lobbingowe, które przeczą podstawowej 

zasadzie informowania obywateli, aby umożliwić im podejmowanie świadomych decyzji 

dotyczących zdrowia. Te strategie lobbingowe są niezgodne z istotą społecznej 

odpowiedzialności biznesu. CNS obserwuje ze strony tych przedsiębiorstw tę samą logikę 

manipulacji, którą obserwuje się w innych dziedzinach konsumpcji, takich jak branża tytoniowa. 

CNS wzywa Komisję Europejską i Parlament Europejski do ochrony zdrowia obecnych i 

przyszłych pokoleń mieszkańców Unii Europejskiej, do przyjęcia w planowanym terminie 

(2022 r.) obowiązkowego systemu oznaczania wartości odżywczej na szczeblu europejskim, 

stosowania etykiet o naukowo udowodnionej skuteczności i zrozumiałych dla jak największej 

liczby naszych współobywateli, a zwłaszcza dla osób najbardziej wrażliwych lub bezbronnych. 

CNS wzywa do wprowadzenia Nutriscore w Unii Europejskiej. 
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Prezentacja Krajowej Konferencji Zdrowia 
 

Jako forum konsultacji w kwestiach zdrowotnych, Krajowa Konferencja Zdrowia (CNS) jest organem 

doradczym przy Ministrze Zdrowia (por. art. L. 1411-3 Kodeksu Zdrowia Publicznego). 
 

CNS ma trzy misje: 
 

- formułuje opinie lub propozycje usprawnień systemu publicznej opieki zdrowotnej, a w szczególności 

w zakresie: 

o opracowania krajowej strategii zdrowotnej, w sprawie której z CNS konsultuje się rząd; 

o planów i programów, które rząd zamierza wdrożyć; 

Może również podejmować się wszelkich kwestii, które uzna za konieczne do przedłożenia Ministrowi 

Zdrowia; 
 

- sporządza roczne sprawozdanie na temat poszanowania praw użytkowników systemu opieki 

zdrowotnej, rozszerzone na dziedzinę medyczno-społeczną, lecz także na kwestię „równego dostępu 

do usług zdrowotnych i jakości opieki zdrowotnej oraz medyczno-społecznej”; sprawozdanie to jest 

przygotowywane na podstawie sprawozdań Regionalnych Konferencji Zdrowia i Autonomii (CRSA); 

 
- współpracuje przy organizacji debat publicznych na tematy zdrowotne. 

Więcej informacji: 

prosimy zapoznać się z arkuszem prezentacji CNS w artykule „Misje” na witrynie internetowej Konferencji. 
 
 
 

[data ostatnich modyfikacji technicznych: 1 lutego 2021 r.] 


