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Poprawka 646
John Boris, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja o wartości odżywczej” lub 
„oznaczanie wartości odżywczej” 
oznaczają informacje odnoszące się do:

1. „informacja o wartości odżywczej” lub 
„oznaczanie wartości odżywczej” 
oznaczają informacje określające:

a) wartości energetycznej; a) wartość energetyczną;
b) wartości energetycznej i przynajmniej 
jednego z następujących składników 
odżywczych:

b) wartość energetyczną i przynajmniej 
jeden z następujących składników 
odżywczych i ich komponentów:

- tłuszcze, - tłuszcze,
- węglowodany, - węglowodany,

- błonnik, - błonnik,
- białko, - białko,

- sól, - sól,
witaminy i składniki mineralne 
wymienione w załączniku XI, część A, 
pkt 1 i obecne w znaczących ilościach, 
zgodnie z ich określeniem w 
załączniku XI, część A, pkt 2.

witaminy i składniki mineralne 
wymienione w załączniku XI, część A, 
pkt 1 i obecne w znaczących ilościach, 
zgodnie z ich określeniem w 
załączniku XI, część A, pkt 2.

Or. en

Poprawka 647
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik I – punkty 1-10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „informacja o wartości odżywczej” lub
„oznaczanie wartości odżywczej” 
oznaczają informacje odnoszące się do:

1. „oznaczanie wartości odżywczej” 
oznacza informacje odnoszące się do:

a) wartości energetycznej; a) wartości energetycznej;
b) wartości energetycznej i przynajmniej 
jednego z następujących składników 

b) wartości energetycznej i przynajmniej 
jednego z następujących składników 
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odżywczych: odżywczych oraz każdej substancji 
należącej do jednej z tych kategorii lub 
stanowiącej część substancji należącej do 
tej kategorii:

- tłuszcze, - tłuszcze,
- węglowodany, - węglowodany,

- błonnik, - błonnik,
- białko, - białko,

- sól, - sód,
witaminy i składniki mineralne 
wymienione w załączniku XI, część A, 
pkt 1 i obecne w znaczących ilościach, 
zgodnie z ich określeniem w 
załączniku XI, część A, pkt 2.

witaminy i składniki mineralne 
wymienione w załączniku XI, część A, 
pkt 1 i obecne w znaczących ilościach, 
zgodnie z ich określeniem w 
załączniku XI, część A, pkt 2.

2. „tłuszcze” oznaczają całkowitą 
zawartość tłuszczy, z fosfolipidami 
włącznie;

2. „tłuszcze” oznaczają całkowitą 
zawartość tłuszczy, z fosfolipidami 
włącznie;

3. „kwasy tłuszczowe nasycone” oznaczają 
kwasy tłuszczowe bez podwójnych wiązań;

3. „kwasy tłuszczowe nasycone” oznaczają 
kwasy tłuszczowe bez podwójnych wiązań 
węgiel-węgiel;

4. „tłuszcze trans” oznaczają kwasy 
tłuszczowe z co najmniej jednym 
niesprzężonym (tj. przerwanym co 
najmniej jedną grupą metylenową) 
wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w 
konfiguracji trans;

4. „tłuszcze trans” oznaczają kwasy 
tłuszczowe z co najmniej jednym 
niesprzężonym (tj. przerwanym co 
najmniej jedną grupą metylenową) 
wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w 
konfiguracji trans;

5. „kwasy tłuszczowe jednonienasycone” 
oznaczają kwasy tłuszczowe z jednym 
podwójnym wiązaniem cis;

5. „kwasy tłuszczowe jednonienasycone” 
oznaczają kwasy tłuszczowe z jednym 
podwójnym wiązaniem węgiel-węgiel w
podwójnym wiązaniu cis;

6. „kwasy tłuszczowe wielonienasycone” 
oznaczają kwasy tłuszczowe z podwójnymi 
wiązaniami cis przerwanymi cis-
metylenem;

6. „kwasy tłuszczowe wielonienasycone” 
oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej 
dwoma odizolowanymi podwójnymi 
wiązaniami węgiel-węgiel;

7. „węglowodany” oznaczają wszelkie 
węglowodany, które podlegają procesom 
metabolizmu w organizmie człowieka, 
łącznie z alkoholami 
wielowodorotlenowymi;

7. „węglowodany” oznaczają wszelkie 
węglowodany, które podlegają procesom 
metabolizmu w organizmie człowieka, 
łącznie z alkoholami 
wielowodorotlenowymi;

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, z 
wyjątkiem alkoholi 

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, z 
wyjątkiem alkoholi 
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wielowodorotlenowych; wielowodorotlenowych, izomaltulozy i D-
tagatozy;

9. „alkohole wielowodorotlenowe” 
oznaczają alkohole zawierające więcej niż 
dwie grupy hydroksylowe;

9. „alkohole wielowodorotlenowe” 
oznaczają alkohole zawierające więcej niż 
dwie grupy hydroksylowe;

10. „białko” oznacza zawartość białka 
obliczoną z użyciem wzoru: białko = 
całkowity azot Kjeldahla × 6,25;

10. „białko” oznacza zawartość białka 
obliczoną z użyciem wzoru: białko = 
całkowity azot Kjeldahla × 6,25; 6,38 dla 
białka mleka i 5,7l dla białka soi.

Or. de

Uzasadnienie

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.

Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.

Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Poprawka 648
Riitta Myller

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sól, – sód zawarty w soli i dodatkach,

Or. fi

Uzasadnienie

W niektórych kategoriach produktów dodatki mogą zawierać znaczne ilości sodu. 
Przykładowo kryteria użycia fińskiego symbolu serca oznaczającego produkty spożywcze, 
które pozwalają zachować zdrowe serce, uwzględniają również sód w dodatkach.

Poprawka 649
Peter Liese

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- sól, - sód,

Or. en

Uzasadnienie

Sól (chlorek sodu) to nie jedynie źródło sodu w diecie. Oprócz chlorku sodu istnieje wiele 
innych soli sodowych (na przykład: glutaminian monosodowy, węglan sodu itp.). 
Wyszczególnienie „sodu pochodzącego z soli” stanowiłoby wyszczególnienie tylko minimalnej 
części realnej zawartości, a zatem informacja ta nie byłaby prawdziwa.
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Poprawka 650
Magor Imre Csibi

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik I – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, z 
wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych;

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, z 
wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych 
i izomaltulozy;

Or. en

Uzasadnienie

Izomaltuloza jest dopuszczonym nowym składnikiem żywności, który wchodzi w zakres 
definicji węglowodanów. Nie powinna być klasyfikowana jako „cukry”, ponieważ jej 
najważniejsze cechy fizjologiczne różnią się od cech tradycyjnych cukrów. Izomaltuloza jest 
bezpieczna dla zębów, jest powoli uwalniania do organizmu i zapewnia niski poziom glukozy 
we krwi, przy czym ulega całkowitemu strawieniu.

Poprawka 651
Renate Sommer

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik I – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, z 
wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych;

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, z 
wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych, izomaltulozy i D-
tagatozy;

Or. de

Uzasadnienie

Izomaltuloza i D-tagatoza są dopuszczonymi nowymi składnikami żywności, które wchodzą 
w zakres definicji węglowodanów. Izomaltuloza i D-tagatoza nie powinny być klasyfikowane 
jako „cukry”, ponieważ znacznie się różnią od tradycyjnych cukrów pod względem cech 
fizjologicznych. Na przykład są bezpieczne dla zębów, mają niewielki wpływ na poziom cukru 
we krwi i zawierają niewielką ilość kalorii.
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Poprawka 652
Avril Doyle

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „alkohole wielowodorotlenowe” 
oznaczają alkohole zawierające więcej niż 
dwie grupy hydroksylowe;

9. „alkohole wielowodorotlenowe” są 
definiowane jako węglowodany będące 
zredukowanymi cukrami prostymi, 
dwucukrami, oligosacharydami 
i polisacharydami oraz które wymienione 
są jako dopuszczalne środki słodzące;

Or. en

Uzasadnienie

While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct disadvantages. 
When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered as such at 
international level. They are included in the General Standard of Food Additives of the Codex 
Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-countries. 
The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead to a 
regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol is 
prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.

Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.
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Poprawka 653
Peter Liese

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik I – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „sól” oznacza zawartość soli obliczoną 
z użyciem wzoru: sól = sód × 2,5;

11. sód oznacza całkowitą ilość sodu 
w żywności;

Or. en

Uzasadnienie

„Zawartość soli” i „odpowiednik zawartości soli” nie mają jednakowego znaczenia; 
„zawartość soli” oznacza rzeczywistą ilość soli obecnej w żywności; „odpowiednik 
zawartości soli” oznacza teoretyczną ilość soli obliczoną na podstawie całkowitej ilości sodu 
w żywności.

Poprawka 654
Avril Doyle

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zbóż wykorzystywanych do produkcji 
destylatów alkoholowych lub alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego, 
stosowanych w napojach spirytusowych 
i innych napojach o zawartości alkoholu 
wyższej niż 1,2 % objętościowo.

d) zbóż wykorzystywanych do produkcji 
destylatów alkoholowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, aby wyraźnie podkreślić wyjątek i ujednolicić go z opinią 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Pierwotne brzmienie mogło 
doprowadzić do oznaczania produktów jako alergicznych, przy czym zgodnie z opinią 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zawierają one żadnych substancji 
alergicznych. Komisja zgadza się, że obecne brzmienie powinno zostać zmienione, aby 
zagwarantować, że konsumenci najbardziej narażeni na ryzyko nie zostaną wprowadzeni 
w błąd.
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Poprawka 655
Avril Doyle

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) serwatki wykorzystywanej do produkcji 
destylatów alkoholowych lub alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego, 
stosowanych w napojach spirytusowych i 
innych napojach o zawartości alkoholu 
wyższej niż 1,2 % objętościowo;

a) serwatki wykorzystywanej do produkcji 
destylatów alkoholowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, aby wyraźnie podkreślić wyjątek i ujednolicić go z opinią 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Pierwotne brzmienie mogło 
doprowadzić do oznaczania produktów jako alergicznych, przy czym zgodnie z opinią 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zawierają one żadnych substancji 
alergicznych. Komisja zgadza się, że obecne brzmienie powinno zostać zmienione, aby 
zagwarantować, że konsumenci najbardziej narażeni na ryzyko nie zostaną wprowadzeni 
w błąd.

Poprawka 656
Avril Doyle

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) orzechów wykorzystywanych do 
produkcji destylatów alkoholowych lub 
alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego, stosowanych w napojach 
spirytusowych i innych napojach o 
zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 %
objętościowo.

a) orzechów wykorzystywanych do 
produkcji destylatów alkoholowych.

Or. en



AM\762309PL.doc 11/84 PE418.220v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, aby wyraźnie podkreślić wyjątek i ujednolicić go z opinią 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Pierwotne brzmienie mogło 
doprowadzić do oznaczania produktów jako alergicznych, przy czym zgodnie z opinią 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zawierają one żadnych substancji 
alergicznych. Komisja zgadza się, że obecne brzmienie powinno zostać zmienione, aby 
zagwarantować, że konsumenci najbardziej narażeni na ryzyko nie zostaną wprowadzeni 
w błąd.

Poprawka 657
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik II – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w 
stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 
10 mg/litr w przeliczeniu na SO2.

12. Dwutlenek siarki i siarczyny 
w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 
10 mg/litr w przeliczeniu na SO2 
w spożywanym produkcie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyjaśnienie, że ustalone ograniczenia mają wyłącznie znaczenie 
w odniesieniu do żywności gotowej do spożycia, ponieważ przepis ten dotyczy alergii i reakcji 
nietolerancji wywołanych w wyniku spożywania żywności, a tym samym nie ma zastosowania 
do produktów w formie skoncentrowanej, które należy przygotować przed spożyciem.

Poprawka 658
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ŻYWNOŚĆ PAKOWANA W ATMOSFERZE 
NIEKTÓRYCH GAZÓW

1.1 Żywność, której 
trwałość została 
przedłużona w 

„Zapakowano w 
atmosferze 

skreślony
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wyniku użycia 
gazów 
opakowaniowych 
dozwolonych 
zgodnie z 
dyrektywą 
Rady 89/107/EWG1

ochronnej”

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać podwójnych oznaczeń.
W odniesieniu do pkt. 1.1. nie jest to dodatkowa informacja dla konsumentów. Powinni oni 
sprawdzić datę trwałości.
Uważamy, że obowiązkowe podwójne oznaczanie środków słodzących nie jest konieczne. 
Środki słodzące są wyraźnie wskazane w spisie składników, a w razie konieczności 
umieszczane jest oznaczenie ostrzegające o obecności fenyloalaniny. Przepis ten został 
przyjęty w chwili, gdy niskokaloryczne substancje słodzące były mniej powszechne w UE, 
a przedmiotowy wniosek jest doskonałą okazją, aby wprowadzić uproszczenia.

Poprawka 659
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Żywność 
zawierająca 
środek słodzący 
lub środki 
słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„ze środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”; 
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności.

skreślony

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 40 z 11.02.89, s. 27.
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Uzasadnienie

Należy unikać podwójnych oznaczeń.
W odniesieniu do pkt. 1.1. nie jest to dodatkowa informacja dla konsumentów. Powinni oni 
sprawdzić datę trwałości.
Uważamy, że obowiązkowe podwójne oznaczanie środków słodzących nie jest konieczne. 
Środki słodzące są wyraźnie wskazane w spisie składników, a w razie konieczności 
umieszczane jest oznaczenie ostrzegające o obecności fenyloalaniny. Przepis ten został 
przyjęty w chwili, gdy niskokaloryczne substancje słodzące były mniej powszechne w UE, 
a przedmiotowy wniosek jest doskonałą okazją, aby wprowadzić uproszczenia.

Poprawka 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Żywność 
zawierająca 
środek słodzący 
lub środki 
słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„ze środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”;
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że obowiązkowe podwójne oznaczanie środków słodzących nie jest konieczne. 
Środki słodzące są wyraźnie wskazane w spisie składników, a w razie konieczności 
umieszczane jest oznaczenie ostrzegające o obecności fenyloalaniny. Przepis ten został 
przyjęty w chwili, gdy niskokaloryczne substancje słodzące były mniej powszechne w UE, 
a przedmiotowy wniosek jest doskonałą okazją, aby wprowadzić uproszczenia.



PE418.220v01-00 14/84 AM\762309PL.doc

PL

Poprawka 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Żywność 
zawierająca 
środek słodzący 
lub środki 
słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„ze środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”; 
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności.

2.1 Żywność 
zawierająca 
środek słodzący 
lub środki 
słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„z cukrem 
(cukrami) i 
środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”; 
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności w 
głównym polu 
widzenia.

Or. en

Poprawka 662
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Żywność 
zawierająca 
zarówno dodatek 
cukru lub 
cukrów, jak i 
środek słodzący 
lub środki 
słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„z cukrem 
(cukrami) i 
środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”; 
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Należy unikać podwójnych oznaczeń.
W odniesieniu do pkt. 1.1. nie jest to dodatkowa informacja dla konsumentów. Powinni oni 
sprawdzić datę trwałości.
Uważamy, że obowiązkowe podwójne oznaczanie środków słodzących nie jest konieczne. 
Środki słodzące są wyraźnie wskazane w spisie składników, a w razie konieczności 
umieszczane jest oznaczenie ostrzegające o obecności fenyloalaniny. Przepis ten został 
przyjęty w chwili, gdy niskokaloryczne substancje słodzące były mniej powszechne w UE, 
a przedmiotowy wniosek jest doskonałą okazją, aby wprowadzić uproszczenia.

Poprawka 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Żywność 
zawierająca 
zarówno dodatek 
cukru lub 
cukrów, jak i 
środek słodzący 
lub środki 
słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„z cukrem 
(cukrami) i 
środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”; 
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że obowiązkowe podwójne oznaczanie środków słodzących nie jest konieczne. 
Środki słodzące są wyraźnie wskazane w spisie składników, a w razie konieczności 
umieszczane jest oznaczenie ostrzegające o obecności fenyloalaniny. Przepis ten został 
przyjęty w chwili, gdy niskokaloryczne substancje słodzące były mniej powszechne w UE, 
a przedmiotowy wniosek jest doskonałą okazją, aby wprowadzić uproszczenia.
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Poprawka 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Żywność 
zawierająca 
zarówno dodatek 
cukru lub cukrów, 
jak i środek 
słodzący lub 
środki słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„z cukrem 
(cukrami) i 
środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”; 
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności.

2.2 Żywność 
zawierająca 
zarówno dodatek 
cukru lub cukrów, 
jak i środek 
słodzący lub 
środki słodzące 
dozwolone 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„z cukrem 
(cukrami) i 
środkiem 
słodzącym 
(środkami 
słodzącymi)”; 
informację 
umieszcza się 
obok nazwy 
żywności w 
głównym polu 
widzenia.

Or. en

Poprawka 665
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3 Żywność 
zawierająca 
aspartam 
dozwolony 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„zawiera źródło 
fenyloalaniny””

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać podwójnych oznaczeń.
W odniesieniu do pkt. 1.1. nie jest to dodatkowa informacja dla konsumentów. Powinni oni 
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sprawdzić datę trwałości.
Uważamy, że obowiązkowe podwójne oznaczanie środków słodzących nie jest konieczne. 
Środki słodzące są wyraźnie wskazane w spisie składników, a w razie konieczności 
umieszczane jest oznaczenie ostrzegające o obecności fenyloalaniny. Przepis ten został 
przyjęty w chwili, gdy niskokaloryczne substancje słodzące były mniej powszechne w UE, 
a przedmiotowy wniosek jest doskonałą okazją, aby wprowadzić uproszczenia. 

Poprawka 666
John Bowis

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.3 „Dane szczegółowe”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3 Żywność 
zawierająca 
aspartam 
dozwolony 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„zawiera źródło 
fenyloalaniny””

2.3 Żywność 
zawierająca 
aspartam 
dozwolony 
zgodnie z 
dyrektywą 89/107
/EWG

„zawiera 
aspartam będący 
źródłem
fenyloalaniny”

Or. en

Poprawka 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ŻYWNOŚĆ ZAWIERAJĄCA KWAS 
GLUTAMINOWY I JEGO SOLE
3a.1 Żywność 
zawierająca jeden lub 
więcej dodatków do 
środków spożywczych 
E620, E621, E622, 
E623, E624 i E 625

„zawiera 
składniki 
pobudzające 
apetyt”

Or. en
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Poprawka 668
Dorette Corbey

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. NAPOJE ALKOHOLOWE
4a.1 Napoje 
alkoholowe 

„spożycie może 
być szkodliwe dla 
kobiet w ciąży”

Or. en

Poprawka 669
Dorette Corbey

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. OMG
5a.1 Żywność 
zawierająca OMG

oznaczenie 
zgodne z 
dyrektywą 
2001/18/WE

5a.2 Żywność 
wyprodukowana z 
pomocą OMG 

„wyprodukowano 
przy użyciu 
genetycznie 
modyfikowanych 
komponentów” 

Or. en
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Poprawka 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. INNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Or. en

Poprawka 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a.1 (nowy)

Tekst proponowany przez 
Komisję

Poprawka

5a.1 Żywność 
wyprodukowana ze 
zwierząt żywionych 
genetycznie 
zmodyfikowanymi 
paszami zgodnie z 
rozporządzeniem 
(WE) nr 1829/2003

„wyprodukowano ze 
zwierząt żywionych 
genetycznie 
zmodyfikowanymi 
paszami” 
W przypadku, gdy 
żywność składa się z 
więcej niż jednego 
składnika, z których 
jeden lub więcej 
składników zostało 
wyprodukowanych ze 
zwierząt żywionych 
genetycznie 
zmodyfikowanymi 
paszami zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003, 
określenie „ze zwierząt 
żywionych genetycznie 
zmodyfikowanymi 
paszami” pojawia się w 
wykazie składników, o 
którym mowa w art. 19 
obok przedmiotowego 
składnika lub 
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składników. Jeżeli nie 
istnieje wykaz 
składników, określenie 
„wyprodukowano ze 
zwierząt żywionych 
genetycznie 
zmodyfikowanymi 
paszami” umieszcza się 
w wyraźnie widocznym 
miejscu na etykiecie.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mogą chcieć wiedzieć, czy żywność została wyprodukowana przy wykorzystaniu 
genetycznie zmodyfikowanej paszy. W odniesieniu do tej kwestii istnieje wyraźna rozbieżność 
pomiędzy przepisami dotyczącymi żywności wyprodukowanej ze zwierząt żywionych
genetycznie zmodyfikowaną paszą: zgodnie z wykładnią punktu 16 preambuły rozporządzenia 
nr 1829/2003 żywność produkowana ze zwierząt karmionych genetycznie zmodyfikowaną 
paszą nie jest objęta zakresem przedmiotowego rozporządzenia. Oznacza to, że 
rozporządzenie nr 1829/2003 nie zawiera żadnych przepisów dotyczących umieszczania 
informacji na etykiecie; dlatego w niniejszym rozporządzeniu należy określić odpowiednie 
zasady, aby wypełnić tę lukę.

Poprawka 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a.2 (nowy)

Tekst proponowany przez 
Komisję

Poprawka

5a.2 Produkty 
wyprodukowane z 
pomocą 
nanotechnologii

„wyprodukowano 
z pomocą 
nanotechnologii” 
W przypadku, gdy 
żywność składa się z 
więcej niż jednego 
składnika, z których 
jeden lub więcej 
składników zostało 
wyprodukowany z 
pomocą 
nanotechnologii, 
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określenie 
„wyprodukowano z 
pomocą 
nanotechnologii”
pojawia się w wykazie 
składników, o którym 
mowa w art. 19 obok 
przedmiotowego 
składnika lub 
składników. Jeżeli nie 
istnieje wykaz 
składników, określenie 
„wyprodukowano z 
pomocą 
nanotechnologii” 
umieszcza się w wyraźnie 
widocznym miejscu na 
etykiecie.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mogą chcieć wiedzieć, czy żywność została wyprodukowana przy wykorzystaniu 
nanotechnologii. Użycie nanotechnologii może wpływać na cechy charakterystyczne 
produktu, nawet jeśli składniki pozostają takie same, jak w przypadku produktu 
wytworzonego bez wykorzystania nanotechnologii.

Poprawka 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a.3 (nowy)

Tekst proponowany przez 
Komisję

Poprawka

5a.3 Żywność
zawierająca jaja i 
produkty z jaj

(1) „Jaja z chowu na 
wolnym wybiegu”
(2) „Jaja z chowu 
ściółkowego” lub
(3) „Jaja z chowu 
klatkowego”
dodaje się w nawiasie po 
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odpowiednim składniku w 
wykazie składników –
zgodnie z metodą 
produkcji, według której 
jaja występujące w 
żywności zostały 
wyprodukowane. W 
odniesieniu do jaj z 
produkcji ekologicznej 
odpowiednie składniki 
mogą być umieszczone na 
etykiecie zgodnie z 
rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 834/2007, art. 23 
ust. 4 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Wielu konsumentów pragnie wiedzieć, zgodnie z jaką metodą hodowli jaja występujące 
w żywności zostały wyprodukowane.

Poprawka 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a.4 (nowy)

Tekst proponowany przez 
Komisję

Poprawka

5a.4 Mięso z 
gatunków dużych 
ryb drapieżnych 
wskazane w 
rozporządzeniu 
Komisji 
nr 466/2001, 
załącznik I, punkt 
3.3.1.1. lub 
produkty spożywcze 
zawierające mięso z 
tych gatunków ryb

„zawiera rtęć metylową –
niezalecane dla kobiet w 
ciąży i kobiet 
karmiących, kobiet, 
które mogą zajść w ciążę 
oraz dzieci” dodaje się 
poniżej wykazu 
składników. W razie 
braku wykazu 
składników informację tę 
umieszcza się obok 
nazwy żywności.

Or. en
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Uzasadnienie

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Poprawka 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a.5 (nowy)

Tekst proponowany przez 
Komisję

Poprawka

5a.5 Mięso pochodzące 
od zwierząt, które 
przed ubojem nie 
zostały ogłuszone

„mięso pochodzące od 
zwierząt, które przed 
ubojem nie zostały 
ogłuszone”

Or. en

Uzasadnienie

Prawodawstwo wspólnotowe dopuszcza ubój zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszenia, aby 
zapewnić żywność niektórym wspólnotom religijnym. Część tego mięsa nie jest sprzedawana 
muzułmanom ani żydom, ale trafia na rynek ogólny, gdzie nieświadomie może być nabyta 
przez konsumentów, którzy nie chcą kupować mięsa pochodzącego od zwierząt, które nie 
zostały ogłuszone. W związku z powyższym konsumenci powinni być informowani o tym, że 
niektóre rodzaje mięsa pochodzą od zwierząt, które nie zostały ogłuszone. To pozwoli im 
dokonać świadomego wyboru zgodnie z ich przekonaniami etycznymi.
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Poprawka 676
Carl Schlyter

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a.6 (nowy)

Tekst proponowany przez 
Komisję

Poprawka

5a.6 Całe orzechy w 
opakowaniach

„nie należy spożywać 
orzechów, które 
wyglądają niezdrowo i 
są niesmaczne, 
ponieważ mogą 
zawierać wysoki 
poziom aflatoksyny” -
to określenie pojawia 
się w wyraźnym 
miejscu na etykiecie. 

Or. en

Uzasadnienie

Po osiągnięciu porozumienia na szczeblu ONZ Europa ponad dwukrotnie zwiększyła 
dopuszczalne poziomy aflatoksyny w orzechach w porównaniu z wcześniejszymi poziomami. 
Badania wskazują, że gdy ludzie są proszeni o niekonsumowanie orzechów, które ich zdaniem 
nie wyglądają zdrowo, spożycie aflatoksyny może zostać ograniczone o 90%. Oznaczenie 
ostrzegające może utrzymać narażenie konsumentów na aflatoksynę na niższym poziomie, 
mimo zwiększenia dopuszczalnych poziomów.

Poprawka 677
Dan Jørgensen

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA 
OWOCÓW I WARZYW
Owoce i warzywa 
poddane po zbiorze 
obróbce 
powierzchniowej z 
wykorzystaniem 
dodatków lub 

„poddano obróbce 
powierzchniowej”
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pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące zasady nie zawierają ogólnego wymogu dostarczania informacji na 
temat mającej na celu utrzymanie świeżości obróbki powierzchniowej owoców i warzyw po 
zbiorze z wykorzystaniem dodatków albo pestycydów. Oznacza to, że produkty mają inną 
formę „świeżości” niż oczekuje konsument. Konsumenci są uprawnieni do uzyskania 
informacji, iż żywność, którą nabywają została poddana obróbce powierzchniowej.

Poprawka 678
Karl-Heinz Florenz

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA JEST 
ZWOLNIONA Z WYMAGANIA 
PRZEDSTAWIANIA OBOWIĄZKOWEJ 
INFORMACJI O WARTOŚCI 
ODŻYWCZEJ

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA JEST 
ZWOLNIONA Z WYMAGANIA 
PRZEDSTAWIANIA OBOWIĄZKOWEJ 
INFORMACJI O WARTOŚCI 
ODŻYWCZEJ

- produkty nieprzetworzone, które 
zawierają pojedynczy składnik lub 
pojedynczą kategorię składników;

- produkty nieprzetworzone, które 
zawierają pojedynczy składnik lub 
pojedynczą kategorię składników; to 
obejmuje wodę, sól, środki aromatyzujące, 
dodatki do produktów spożywczych, środki 
pomocnicze stosowane w przetwórstwie i 
enzymy zawarte w żywności;

- produkty przetworzone, w przypadku 
których jedynym procesem przetwarzania, 
jakim je poddano, jest wędzenie lub
dojrzewanie, i które obejmują pojedynczy 
składnik lub pojedynczą kategorię 
składników;

- produkty przetworzone, w przypadku 
których jedynym procesem przetwarzania, 
jakim je poddano, jest wędzenie,
dojrzewanie lub gotowanie w wodzie, i 
które obejmują pojedynczy składnik lub 
pojedynczą kategorię składników;

- wody przeznaczone do spożywania przez 
ludzi, włączając te, których jedynymi 
dodanymi składnikami są dwutlenek węgla 
lub środki aromatyzujące;

– naturalne wody mineralne lub inne 
wody przeznaczone do spożywania przez 
ludzi, włączając te, których jedynymi 
dodanymi składnikami są dwutlenek węgla 
lub środki aromatyzujące;

- zioła, przyprawy lub ich mieszaniny; - zioła, przyprawy lub ich mieszaniny;
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- sól i substytuty soli; - sól i substytuty soli;

- cukry określone w dyrektywie Rady 
2001/111/WE odnoszącej się do 
niektórych cukrów przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi;

- produkty objęte dyrektywą 1999/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 lutego 1999 r. odnoszącą się do 
ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii, całe 
lub zmielone ziarna kawy oraz całe lub 
zmielone bezkofeinowe ziarna kawy;

- produkty objęte dyrektywą 1999/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 lutego 1999 r. odnoszącą się do 
ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii, całe 
lub zmielone ziarna kawy oraz całe lub 
zmielone bezkofeinowe ziarna kawy;

- napar ziołowy, herbata, herbata 
bezkofeinowa, herbata instant lub
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, 
bezkofeinowa herbata instant lub 
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, które 
nie zawierają dodanych składników;

- napar ziołowy, herbata, herbata 
bezkofeinowa, herbata instant lub 
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, 
bezkofeinowa herbata instant lub 
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, które 
nie zawierają dodanych składników;

- octy i substytuty octu, włączając te, 
których jedynymi dodanymi składnikami 
są środki aromatyzujące;

- octy i substytuty octu, włączając te, 
których jedynymi dodanymi składnikami 
są środki aromatyzujące;

- środki aromatyzujące; - środki aromatyzujące;
- dodatki do środków spożywczych; - dodatki do środków spożywczych;

- pomoce przetwórcze; - pomoce przetwórcze;
- enzymy zawarte w żywności; - enzymy zawarte w żywności;

- żelatyna; - żelatyna;
- składniki powodujące zestalanie się 
dżemów;

- składniki powodujące zestalanie się 
dżemów;

- drożdże; - drożdże;

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2;

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia pod nadruk jest mniejsza niż 
50 cm2;

- żywność sprzedawana przez osoby 
prywatne w kontekście okazyjnej 
działalności, a nie w ramach 
przedsięwzięcia, które wiązałoby się z 
pewną ciągłością działalności i pewnym 
stopniem organizacji;

- żywność sprzedawana przez osoby 
prywatne w kontekście okazyjnej 
działalności, a nie w ramach 
przedsięwzięcia, które wiązałoby się z 
pewną ciągłością działalności i pewnym 
stopniem organizacji;

- żywność dostarczana bezpośrednio przez 
wytwórcę małych ilości produktów 
konsumentowi finalnemu lub miejscowym 
placówkom handlu detalicznego 

- żywność dostarczana bezpośrednio przez 
wytwórcę małych ilości produktów 
konsumentowi finalnemu lub miejscowym 
placówkom handlu detalicznego 
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bezpośrednio zaopatrującym konsumenta 
finalnego;

bezpośrednio zaopatrującym konsumenta 
finalnego;

- żywność w opakowaniach bezpośrednich 
nieprzeznaczonych do sprzedaży bez 
opakowania zewnętrznego (informacja o 
wartości odżywczej musi być podana na 
opakowaniu zewnętrznym, chyba że 
żywność należy do kategorii żywności 
zwolnionych na mocy niniejszego 
załącznika).

- żywność w opakowaniach bezpośrednich 
nieprzeznaczonych do sprzedaży bez 
opakowania zewnętrznego (informacja o 
wartości odżywczej musi być podana na 
opakowaniu zewnętrznym, chyba że 
żywność należy do kategorii żywności 
zwolnionych na mocy niniejszego 
załącznika);

- żywność niepaczkowana, o której mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. ea) niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjątki: wykaz produktów spożywczych, do których informacja o wartości odżywczej nie ma 
zastosowania, powinien zostać uzupełniony o wyżej wymienione informacje.

 opakowania mniejsze niż 50 cm² ze względów praktycznych
 herbaty smakowe 
 „wody” zamiast „naturalne wody mineralne i inne wody”
 cukry określone w dyrektywie 2001/111/WE 

Żywność niepaczkowana (tj. żywność oferowana konsumentom na żądanie w opakowaniu lub 
bez lub żywność paczkowana na miejscu sprzedaży do natychmiastowej sprzedaży).

Poprawka 679
Thomas Ulmer

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA JEST 
ZWOLNIONA Z WYMAGANIA 
PRZEDSTAWIANIA OBOWIĄZKOWEJ 
INFORMACJI O WARTOŚCI 
ODŻYWCZEJ

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA JEST 
ZWOLNIONA Z WYMAGANIA 
PRZEDSTAWIANIA OBOWIĄZKOWEJ 
INFORMACJI O WARTOŚCI 
ODŻYWCZEJ

- produkty nieprzetworzone, które 
zawierają pojedynczy składnik lub 

- produkty nieprzetworzone, które 
zawierają pojedynczy składnik lub 
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pojedynczą kategorię składników; pojedynczą kategorię składników;
- produkty przetworzone, w 

przypadku których jedynym 
procesem przetwarzania, jakim je 
poddano, jest wędzenie lub 
dojrzewanie, i które obejmują 
pojedynczy składnik lub 
pojedynczą kategorię składników;

- produkty przetworzone, w 
przypadku których jedynym 
procesem przetwarzania, jakim je 
poddano, jest wędzenie lub 
dojrzewanie, i które obejmują 
pojedynczy składnik lub 
pojedynczą kategorię składników;

- wody przeznaczone do spożywania 
przez ludzi, włączając te, których 
jedynymi dodanymi składnikami są 
dwutlenek węgla lub środki 
aromatyzujące;

- wody przeznaczone do spożywania 
przez ludzi, włączając te, których 
jedynymi dodanymi składnikami są 
dwutlenek węgla lub środki 
aromatyzujące; 

- zioła, przyprawy lub ich 
mieszaniny;

- zioła, przyprawy lub ich 
mieszaniny;

- sól i substytuty soli; - sól i substytuty soli;

- produkty objęte 
dyrektywą 1999/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
22 lutego 1999 r. odnoszącą się do 
ekstraktów kawy i ekstraktów 
cykorii1, całe lub zmielone ziarna 
kawy oraz całe lub zmielone 
bezkofeinowe ziarna kawy;

- produkty objęte 
dyrektywą 1999/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
22 lutego 1999 r. odnoszącą się do 
ekstraktów kawy i ekstraktów 
cykorii2, całe lub zmielone ziarna 
kawy oraz całe lub zmielone 
bezkofeinowe ziarna kawy;

- napar ziołowy, herbata, herbata 
bezkofeinowa, herbata instant lub 
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, 
bezkofeinowa herbata instant lub 
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, 
które nie zawierają dodanych 
składników;

- napar ziołowy, herbata, herbata 
bezkofeinowa, herbata instant lub 
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, 
bezkofeinowa herbata instant lub 
rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, 
które nie zawierają dodanych 
składników;

- octy i substytuty octu, włączając te, 
których jedynymi dodanymi 
składnikami są środki 
aromatyzujące;

- octy i substytuty octu, włączając te, 
których jedynymi dodanymi 
składnikami są środki 
aromatyzujące;

- środki aromatyzujące; - środki aromatyzujące;

- dodatki do środków spożywczych; - dodatki do środków spożywczych;
- pomoce przetwórcze; - pomoce przetwórcze;

- enzymy zawarte w żywności; - enzymy zawarte w żywności;
- żelatyna; - żelatyna;

                                               
1 Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 26.
2 Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 26.
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- składniki powodujące zestalanie się 
dżemów;

- składniki powodujące zestalanie się 
dżemów;

- drożdże; - drożdże;
- żywność w opakowaniach lub 

pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 
25 cm2;

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 
100 cm2;

- żywność sprzedawana przez osoby 
prywatne w kontekście okazyjnej 
działalności, a nie w ramach 
przedsięwzięcia, które wiązałoby 
się z pewną ciągłością działalności 
i pewnym stopniem organizacji;

- żywność sprzedawana przez osoby 
prywatne w kontekście okazyjnej 
działalności, a nie w ramach 
przedsięwzięcia, które wiązałoby 
się z pewną ciągłością działalności 
i pewnym stopniem organizacji;

- słodycze w kształcie figurek;
- wyroby z czekolady w kształcie 

figurek;
- żywność dostarczana bezpośrednio 

przez wytwórcę małych ilości 
produktów konsumentowi 
finalnemu lub miejscowym 
placówkom handlu detalicznego 
bezpośrednio zaopatrującym 
konsumenta finalnego;

- żywność dostarczana bezpośrednio 
przez wytwórcę małych ilości 
produktów konsumentowi 
finalnemu lub miejscowym 
placówkom handlu detalicznego 
bezpośrednio zaopatrującym 
konsumenta finalnego;

- żywność w opakowaniach 
bezpośrednich nieprzeznaczonych 
do sprzedaży bez opakowania 
zewnętrznego (informacja o 
wartości odżywczej musi być 
podana na opakowaniu 
zewnętrznym, chyba że żywność 
należy do kategorii żywności 
zwolnionych na mocy niniejszego 
załącznika).

- żywność w opakowaniach 
bezpośrednich nieprzeznaczonych 
do sprzedaży bez opakowania 
zewnętrznego (informacja o 
wartości odżywczej musi być 
podana na opakowaniu 
zewnętrznym, chyba że żywność 
należy do kategorii żywności 
zwolnionych na mocy niniejszego 
załącznika);

- zestawy i upominki;
- mieszanki złożone z wielu paczek;
- guma do żucia.

Or. en

Uzasadnienie

Figurki Świętego Mikołaja i wielkanocne zajączki z czekolady i cukru są starannie 
produkowanymi figurkami związanymi z tradycją. Nie należy ich szpecić z przodu etykietami 
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zawierającymi informacje o wartości odżywczej i dlatego powinny być one całkowicie 
zwolnione z wymagania przedstawiania informacji o wartości odżywczej. Niewielkie 
opakowania o powierzchni mniejszej niż 100 cm2 nie są odpowiednie, aby umieszczać na nich 
informacje o wartości odżywczej z powodu braku miejsca.

Poprawka 680
Françoise Grossetête

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- produkty przetworzone, w przypadku 
których jedynym procesem przetwarzania, 
jakim je poddano, jest wędzenie lub 
dojrzewanie, i które obejmują pojedynczy 
składnik lub pojedynczą kategorię 
składników;

– produkty przetworzone, które zostały 
poddane tylko wędzeniu lub dojrzewaniu, 
a także owoce i warzywa, które zostały 
wysuszone i ewentualnie ponownie 
nawodnione poprzez dodanie wody, i które 
obejmują pojedynczy składnik lub 
pojedynczą kategorię składników; 

Or. fr

Uzasadnienie

Jest to forma przetwarzania, która nie obniża wewnętrznej jakości produktu. Wysuszanie, 
podobnie jak dojrzewanie, nie zmienia struktury produktu, czego przykładem są śliwki, 
pomidory, morele i figi. Zatem logiczne jest, że suszone owoce nie muszą być wskazane
w głównym polu widzenia etykiety z informacją o wartości odżywczej.

Poprawka 681
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wody przeznaczone do spożywania przez 
ludzi, włączając te, których jedynymi 
dodanymi składnikami są dwutlenek węgla 
lub środki aromatyzujące;

- naturalne wody mineralne i inne wody 
przeznaczone do spożywania przez ludzi, 
włączając te, których jedynymi dodanymi 
składnikami są dwutlenek węgla lub środki 
aromatyzujące; 

Or. en
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Uzasadnienie

Wody: Art. 28 ust. 1 wniosku brzmi „przepisy niniejszej sekcji (=3) nie mają zastosowania do 
żywności objętej zakresem następującego prawodawstwa: (b) dyrektywa Rady 80/777/EWG 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania 
i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych”. Aby uniknąć wprowadzania 
w błąd, ważne jest, by istniało jedno wyłączenie na mocy załącznika IV dotyczące wszystkich 
wód butelkowanych zgodnie z dyrektywą 90/496 art. 1 ust. 2.

Poprawka 682
Magor Imre Csibi

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wody przeznaczone do spożywania 
przez ludzi, włączając te, których jedynymi 
dodanymi składnikami są dwutlenek węgla 
lub środki aromatyzujące;

- naturalne wody mineralne i inne wody 
przeznaczone do spożywania przez ludzi, 
włączając te, których jedynymi dodanymi 
składnikami są dwutlenek węgla lub środki 
aromatyzujące; 

Or. en

Poprawka 683
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zioła, przyprawy lub ich mieszaniny; - zioła, przyprawy, sosy lub ich 
mieszaniny;

Or. en

Uzasadnienie

Zioła: Poprawka ma na celu doprecyzowanie.
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Poprawka 684
Magor Imre Csibi

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zioła, przyprawy lub ich mieszaniny; - zioła, przyprawy, sosy lub ich 
mieszaniny;

Or. en

Poprawka 685
Richard Seeber

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- cukier;

Or. en

Uzasadnienie

Cukier: cukier składa się z jednego składnika odżywczego, który można łatwo zidentyfikować 
i który nie wprowadza konsumentów w błąd.

Poprawka 686
Magor Imre Csibi

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik IV – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- cukier.

Or. en
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Poprawka 687
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret piętnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- guma do żucia;

Or. en

Uzasadnienie

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.

Poprawka 688
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret piętnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- guma do żucia.

Or. de

Uzasadnienie

Guma do żucia nie zawiera znaczących ilości wartości odżywczych, o których mowa 
w rozporządzeniu i nie jest produkowana w celu zjedzenia. Co więcej jej udział w dziennym 
spożyciu kalorii jest nieznaczny.
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Poprawka 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret szesnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2;

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ma związek z poprawką do art. 17 ust. 2a (nowy), gdzie do artykułu dodano zdanie 
mówiące o tym, że dostarczanie powiązanych informacji o wartości odżywczej przez Internet 
jest obowiązkowe, a informacja powinna być dostępna w miejscu zakupu.

Poprawka 690
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret szesnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2;

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 100 cm²;

Or. en

Uzasadnienie

100 cm²: Proponowane zwolnienie żywności w małych opakowaniach (mniejszych niż 25 cm²) 
nie jest wykonalne. Powinno zostać rozszerzone na większe opakowania (100 cm²), aby 
odpowiedzieć na wymagania rynku.
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Poprawka 691
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret szesnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2;

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia, a w przypadku 
miniaturowych butelek największa 
etykieta, jest mniejsza niż 25 cm2;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych sektorach, w szczególności spirytusowym, sprzedaż miniaturowych butelek, 
zazwyczaj o pojemności 5 cl, jest powszechna. Właściwe jest, ze względu na ich małe 
rozmiary oraz funkcję jako „próbki”, aby również objąć je zwolnieniem z niektórych 
wymogów dotyczących etykietowania. Jednak nie jest łatwo określić największą powierzchnię 
butelki. W związku z tym łatwiej będzie, przynajmniej dla organów wykonawczych, aby 
czynnikiem decydującym o zwolnieniu była maksymalna powierzchnia etykiety. 

Poprawka 692
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret siedemnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- słodycze sezonowe, zwłaszcza wyroby 
z cukru i czekolady w formie figurek.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.
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Poprawka 693
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret dziewiętnaste a, b, c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- mieszanki słodyczy i upominki;

- mieszanki złożone z wielu paczek;
- guma do żucia.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty takie jak mieszanki słodyczy czy upominki, mieszanki złożone z wielu paczek oraz 
guma do żucia powinny również zostać objęte zwolnieniem.

Poprawka 694
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret dziewiętnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- żywność nieposiadająca znaczącej 
wartości odżywczej, która dostarcza mniej 
niż 25 kcal i mniej niż 3,5% dziennego 
zapotrzebowania na sól, tłuszcze i 
nasycone kwasy tłuszczowe (na podstawie 
średniego dobowego spożycia).

Or. de

Uzasadnienie

W odróżnieniu do tradycyjnej żywności produkty odświeżające oddech i inne podobne 
produkty żywnościowe nie dostarczają makroskładników odżywczych do diety i z tego powodu 
nie powinny podlegać tym samym wymogom w zakresie etykietowania jak tradycyjna 
żywność. Zwolnienie takich produktów żywnościowych z wymagania przedstawiania 
obowiązkowej informacji o wartości odżywczej pozwoliłoby na kontynuowanie sprzedaży tych 
produktów w tych samych małych opakowaniach, w których dostępne są obecnie oraz na 
uniknięcie wytwarzania dodatkowych śmieci. 
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Poprawka 695
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część A i B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ A – NAZWA ŻYWNOŚCI skreślone
1. Dozwolone jest stosowanie w 
państwie członkowskim, w którym 
żywność jest wprowadzana do obrotu, 
nazwy żywności, pod którą produkt ten 
jest legalnie produkowany i wprowadzany 
do obrotu w państwie członkowskim 
produkcji.
Jednakże w przypadku gdy stosowanie 
innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności 
określonych w art. 9, uniemożliwiałoby 
konsumentom w państwie członkowskim, 
w którym żywność jest wprowadzana do 
obrotu, poznanie prawdziwego charakteru 
żywności oraz odróżnienie go od żywności, 
z którą mogłaby być mylona, nazwa 
żywności powinna być uzupełniona 
innymi informacjami opisowymi, które 
powinny znajdować się w pobliżu nazwy 
żywności.
2. W wyjątkowych przypadkach 
nazwa żywności państwa członkowskiego 
produkcji nie jest używana w państwie 
członkowskim, w którym prowadzony jest 
obrót, jeśli żywność, którą ta nazwa 
oznacza, jest na tyle różna w zakresie jej 
składu lub wytwarzania od żywności 
znanej pod tą nazwą, że przepisy punktu 1 
nie są wystarczające do zapewnienia 
nabywcom w państwie członkowskim, w 
którym żywność jest wprowadzana do 
obrotu, prawidłowej informacji.
3. Nazwa żywności nie może być 
zastąpiona nazwą chronioną jako 
własność intelektualna, nazwą marki lub 
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nazwą wymyśloną.
CZĘŚĆ B – OBOWIĄZKOWE DANE 
SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 
NAZWIE ŻYWNOŚCI
1. Nazwa żywności zawiera dane 
szczegółowe dotyczące warunków 
fizycznych żywności lub szczególnego 
przetwarzania, jakiemu została poddana 
(np. sproszkowana, liofilizowana, głęboko 
zamrożona, szybko zamrożona, 
zagęszczona, wędzona) bądź dane takie 
towarzyszą nazwie, we wszystkich 
przypadkach, w których pominięcie takiej 
informacji mogłoby wprowadzić nabywcę 
w błąd.
2. Żywność poddana procesom 
promieniowania jonizującego musi być 
opatrzona jednym z następujących 
oznaczeń:
„napromieniowane” lub „poddane 
działaniu promieniowania jonizującego”.

Or. en

Uzasadnienie

Fragment należy dołączyć do cytowanego artykułu.

Poprawka 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część B – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nazwa żywności na etykiecie 
wszelkiego rodzaju produktów mięsnych, 
które mają formę płata, sztuki mięsa, 
plastra, porcji lub tuszy zwierzęcej czy też 
peklowanego mięsa, powinna zawierać 
informację o:
a) wszelkich dodanych składnikach 
zwierzęcych o innym pochodzeniu niż 
reszta mięsa oraz
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b) wszelkim dodatku wody 
w następujących okolicznościach:
- w przypadku mięsa gotowanego lub 
niegotowanego lub gotowanego mięsa 
peklowanego, jeśli dodatek wody 
przekracza 5% wagi produktu,
- w przypadku niegotowanego 
peklowanego mięsa, jeśli dodatek wody 
przekracza 10% wagi produktu.

Or. en

Uzasadnienie

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Poprawka 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część B – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Nazwa żywności na etykiecie 
wszelkiego rodzaju produktów rybnych, 
które mają formę płata, fileta, plastra lub 
porcji ryby powinna zawierać informację 
o:
a) wszelkich dodanych składnikach 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
innych niż rybnego, oraz
b) wszelkim dodatku wody, jeśli 
przekracza 5% wagi produktu.

Or. en
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Uzasadnienie

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.
To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Poprawka 698
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kryteria składu sprawdzane na podstawie 
średniej dobowej:

skreślona

Zawart
ość 
tłuszcz
u

Stosunek 
tkanka 
łączna:
białko 
mięsa

— chude mięso 
mielone

≤ 7 % ≤ 12

— mielona, 
czysta wołowina

≤ 20 % ≤ 15

— mięso 
mielone 
zawierające 
wieprzowinę

≤ 30 % ≤ 18

— mięso 
mielone innego 
gatunku

≤ 25 % ≤ 15

2. Na mocy odstępstwa od wymagań 
ustanowionych w rozdziale IV sekcji V 
załącznika III do rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004, następujące wyrazy muszą się 
znajdować w etykietowaniu:
„procentowa zawartość tłuszczu poniżej…”,
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- „stosunek tkanka łączna: białko mięsa 
poniżej…”.
3. Państwa członkowskie mogą zezwolić na 
wprowadzanie na ich krajowy rynek mięsa 
mielonego, które nie spełnia kryteriów 
ustanowionych w punkcie 1 niniejszej części, pod 
znakiem krajowym, który nie może być mylony ze 
znakami przewidzianymi w art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Or. en

Poprawka 699
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część A – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Mieszanki 
przypraw lub ziół, 
gdy żadna 
z przypraw 
i żadne z ziół nie 
ma znacznej 
przewagi 
w proporcji 
wagowej

Mogą być 
wymienione 
w innej 
kolejności, pod 
warunkiem że 
wykazowi 
składników 
towarzyszy 
sformułowanie 
„w zmiennej 
proporcji” lub 
podobne.

5. Mieszanki 
i preparaty na 
bazie przypraw 
lub ziół, gdy 
żadna z przypraw 
i żadne z ziół nie 
ma znacznej 
przewagi 
w proporcji 
wagowej 

Mogą być 
wymienione 
w innej 
kolejności, pod 
warunkiem że 
wykazowi 
składników 
towarzyszy 
sformułowanie 
„w zmiennej 
proporcji” lub 
podobne.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu utrzymanie obowiązujących zasad. Do tej pory preparaty na bazie 
przypraw były również objęte przepisami.
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Poprawka 700
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku składników, które należą do 
jednej z kategorii żywności wymienionych
poniżej i są komponentami innej żywności, 
wymaga się nazywania ich jedynie 
oznaczeniem takiej kategorii. 

Komisja może przyjąć wykaz nazw 
rodzajowych dla dodatków do środków 
spożywczych i enzymów, które mogą być 
używane zamiast nazw szczególnych. Ten 
środek mający na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3. 
W przypadku składników, które należą do 
jednej z kategorii żywności wymienionych 
poniżej i są komponentami innej żywności, 
wymaga się nazywania ich jedynie 
oznaczeniem takiej kategorii.

Or. en

Uzasadnienie

Szereg dodatków ma bardzo długie lub techniczne nazwy, które nie stanowią dla 
konsumentów dodatkowych informacji, lecz zajmują miejsce na etykiecie. Dlatego też wydaje 
się uzasadnione, aby pozwolić na używanie krótszych lub rodzajowych nazw.

Poprawka 701
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Skrobie oraz 
skrobie 
modyfikowane na 
drodze fizycznej 
lub 
enzymatycznej

„Skrobia” 4. Skrobie oraz 
skrobie 
modyfikowane na 
drodze fizycznej 
lub 
enzymatycznej, 
skrobia prażona 

„Skrobia”
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lub 
dekstrynowana, 
skrobia 
modyfikowana 
działaniem 
kwasów lub 
zasad, skrobia 
bielona.

Or. de

Uzasadnienie

Kategoria „skrobia” powinna zostać poszerzona poprzez włączenie skrobi prażonej, 
dekstrynowanej, modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad oraz skrobi bielonej. 
W praktyce substancje te wykorzystywane są przy produkcji żywności i powinny zostać 
wymienione w wykazie składników. Dyrektywa 95/2/WE w sprawie dodatków wyraźnie 
wyklucza je ze swojego zakresu.

Poprawka 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

17. Mięśnie szkieletowe1 gatunków ssaków 
i ptaków uznane za odpowiednie do spożycia przez 
ludzi, z naturalnie zawartą lub przynależną tkanką,
gdzie całkowita zawartość tłuszczu i tkanki łącznej 
nie przekracza wartości wskazanych poniżej, oraz
w przypadku, gdy mięso stanowi składnik innej 
żywności. Produkty objęte definicją wspólnotową 
„mięsa odkostnionego mechanicznie” wyłącza się 
z zakresu niniejszej definicji.

„mięso …” i nazwa(-y)2

gatunków zwierząt, z których 
pochodzi.

Maksymalna zawartość tłuszczu i tkanki łącznej dla 
składników nazwanych terminem „mięso …”

                                               
1 Przepona i żwacze stanowią część mięśni szkieletowych, natomiast serce, język, mięśnie głowy (inne 

niż żwacze), mięśnie nadgarstka, skok i ogon są wyłączone z tego zakresu.
2 W przypadku etykietowania w języku angielskim, niniejsze oznaczenie może być zastąpione nazwą 

rodzajową danych gatunków zwierząt.
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Gatunek Tłus
zcz 
( %)

Tkanka 
łączna1

( %)
Ssaki (inne niż króliki i 
świnie) i mieszaniny 
gatunków z przewagą 
ssaków

25 25

Świnie 30 25
Ptaki i króliki 15 10
W przypadku przekroczenia tych maksymalnych 
limitów, ale przy spełnieniu pozostałych kryteriów 
definicji „mięso”, zawartość „mięsa …” musi zostać 
odpowiednio obniżona, a w wykazie składników 
powinna być wymieniona dodatkowo zawartość 
tłuszczu lub tkanki łącznej przez dodanie do terminu 
„mięso …”.

Poprawka

17. Mięśnie szkieletowe2 gatunków ssaków 
i ptaków uznane za odpowiednie do spożycia przez 
ludzi, z naturalnie zawartą lub przynależną tkanką, 
w przypadku gdy mięso stanowi składnik innej 
żywności. Produkty objęte definicją wspólnotową 
„mięsa odkostnionego mechanicznie” wyłącza się 
z zakresu niniejszej definicji.

„mięso …” i nazwa(-y)3

gatunków zwierząt, z których 
pochodzi, wraz ze słowami „z 
czego” i z całkowitą zawartością 
tłuszczu i tkanki łącznej (w %)

Or. en

Uzasadnienie

Jest niedopuszczalne, aby produkty zwierzęce zawierające do 55% tłuszczy i tkanki łącznej 
mogły nosić etykietę „mięso”. Procentowa zawartość tłuszczu i tkanki łącznej powinna 
dlatego zawsze być podawana w wykazie składników.

                                               
1 Zawartość tkanki łącznej oblicza się na podstawie stosunku zawartości kolagenu do zawartości białka 

mięsa. Zawartość kolagenu oznacza zawartość hydroksyproliny pomnożoną przez 8.
2 Przepona i żwacze stanowią część mięśni szkieletowych, natomiast serce, język, mięśnie głowy (inne 

niż żwacze), mięśnie nadgarstka, skok i ogon są wyłączone z tego zakresu.
3 W przypadku etykietowania w języku angielskim, niniejsze oznaczenie może być zastąpione nazwą 

rodzajową danych gatunków zwierząt.
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Poprawka 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. Wszystkie 
rodzaje 
produktów 
objętych definicją 
„mięso 
odkostnione 
mechanicznie”.

„mięso 
odkostnione 
mechanicznie” 
i nazwa(-y) (3) 
gatunków 
zwierząt, z 
których pochodzi.

18. Wszystkie 
rodzaje 
produktów 
objętych definicją 
„mięso 
odkostnione 
mechanicznie”.

„mięso 
odkostnione 
mechanicznie” 
i nazwa(-y) (3) 
gatunków 
zwierząt, 
z których 
pochodzi, wraz ze 
słowami 
„z czego” i z 
całkowitą 
zawartością 
tłuszczu i tkanki 
łącznej (w %)

Or. en

Uzasadnienie

Jest niedopuszczalne, aby produkty zwierzęce zawierające do 55% tłuszczy i tkanki łącznej 
mogły nosić etykietę „mięso”. Procentowa zawartość tłuszczu i tkanki łącznej powinna 
dlatego zawsze być podawana w wykazie składników.

Poprawka 704
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część C – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatki do środków spożywczych i 
enzymy inne niż określone w art. 21 lit. b), 
należące do jednej z kategorii 
wymienionych w niniejszej części, muszą 
być oznaczone nazwą tej kategorii, po 
której podana jest ich nazwa szczególna 
lub, jeśli jest to właściwe, numer WE. 
W przypadku gdy składnik należy do 

Dodatki do środków spożywczych 
i enzymy inne niż określone w art. 21 lit. 
b), należące do jednej z kategorii 
wymienionych w niniejszej części, muszą 
być oznaczone nazwą tej kategorii, po 
której podana jest ich nazwa szczególna 
lub, jeśli taka istnieje, nazwa(-y) 
powszechna(-e) albo rodzajowa(-e), lub, 
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więcej niż jednej z kategorii, należy 
oznaczyć kategorię właściwą dla 
zasadniczej funkcji składnika w przypadku 
danej żywności. Jednakże nazwa „skrobia 
modyfikowana” musi zawsze być 
uzupełniona poprzez oznaczenie jej 
określonego pochodzenia roślinnego, 
w przypadku gdy składnik ten może 
zawierać gluten.

jeśli jest to właściwe, numer WE. 
W przypadku gdy składnik należy do 
więcej niż jednej z kategorii, należy 
oznaczyć kategorię właściwą dla 
zasadniczej funkcji składnika w przypadku 
danej żywności.

Or. en

Uzasadnienie

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:  

Examples: 

“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or  

“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.

According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Poprawka 705
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część C – wykaz

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwas Kwas
Regulator kwasowości Regulator kwasowości
Środek przeciwzbrylający Środek przeciwzbrylający
Środek zapobiegający pienieniu Środek zapobiegający pienieniu
Przeciwutleniacz Przeciwutleniacz
Substancja wypełniająca Substancja wypełniająca
Barwnik Barwnik
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Emulgator Emulgator
Sole emulgujące1 Sole emulgujące2

Enzymy*
Czynnik utwardzający Czynnik utwardzający
Wzmacniacz smaku Wzmacniacz smaku
Czynnik polepszający mąkę Czynnik polepszający mąkę
Środek żelujący Środek żelujący
Substancja glazurująca Substancja glazurująca
Substancja utrzymująca wilgoć Substancja utrzymująca wilgoć
Skrobia modyfikowana3 Skrobia modyfikowana4

Środek konserwujący Środek konserwujący
Gaz propelent Gaz propelent
Czynnik spulchniający Czynnik spulchniający
Stabilizator Stabilizator
Środek słodzący Środek słodzący
Środek zagęszczający Środek zagęszczający

*Nazwa szczególna lub numer WE nie 
muszą być oznaczane.

Or. en

Uzasadnienie

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes,bread improvers and bread mixes.

                                               
1 Wyłącznie w przypadku serów przetworzonych oraz produktów wytwarzanych na bazie serów 

przetworzonych.
2 Wyłącznie w przypadku serów przetworzonych oraz produktów wytwarzanych na bazie serów 

przetworzonych.
3 Nazwa szczególna lub numer WE nie muszą być oznaczane.
4 Nazwa szczególna lub numer WE nie muszą być oznaczane.
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Poprawka 706
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część C – wykaz

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwas Kwas
Regulator kwasowości Regulator kwasowości

Środek przeciwzbrylający Środek przeciwzbrylający
Środek zapobiegający pienieniu Środek zapobiegający pienieniu

Przeciwutleniacz Przeciwutleniacz
Substancja wypełniająca Substancja wypełniająca

Barwnik Barwnik
Emulgator Emulgator

Sole emulgujące Sole emulgujące
Czynnik utwardzający Czynnik utwardzający

Wzmacniacz smaku Wzmacniacz smaku
Czynnik polepszający mąkę Czynnik polepszający mąkę

Środek żelujący Środek żelujący
Substancja glazurująca Substancja glazurująca

Substancja utrzymująca wilgoć Substancja utrzymująca wilgoć
Skrobia modyfikowana Skrobia modyfikowana

Ekstrakt z celulozy *
Środek konserwujący Środek konserwujący

Gaz propelent Gaz propelent
Czynnik spulchniający Czynnik spulchniający

Stabilizator Stabilizator
Środek słodzący Środek słodzący

Środek zagęszczający Środek zagęszczający
_____
* Oznaczanie nazwy szczególnej lub numeru WE 
nie jest konieczne.

Or. de
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Uzasadnienie

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Poprawka 707
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część D

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki aromatyzujące są określone 
bądź wyrazami „środek(-ki) 
aromatyzujący(-e)”, bądź nazwą bardziej 
szczegółową lub opisem środka 
aromatyzującego.

1. Bez uszczerbku dla ust. 2 środki 
aromatyzujące są określane terminami:

— „środki aromatyzujące” lub bardziej 
szczegółową nazwą bądź opisem danego 
środka aromatyzującego, jeżeli składnik 
aromatyzujący zawiera środki 
aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 
lit. b), c), d), e), f), g) i h) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie środków aromatyzujących 
i niektórych składników żywności 
o właściwościach aromatyzujących do 
użycia w oraz na środkach spożywczych 
(*);

2. Chinina lub kofeina stosowane jako 
środek aromatyzujący w produkcji lub 
przygotowaniu żywności muszą być 
wymienione z nazwy w wykazie 
składników bezpośrednio po określeniu 
„środek aromatyzujący (środki 
aromatyzujące)”.

— „środek(-ki) aromatyzujące dymu 
wędzarniczego” lub „środek(-ki) 
aromatyzujący dymu wędzarniczego 
produkowane ze „środka(-ów) 
spożywczego(-ych) lub kategorii lub 
źródeł(-ła) żywności” (np. środki 
aromatyzujące dymu wędzarniczego 
uzyskiwane z buku), jeżeli składnik 
aromatyzujący zawiera środki 
aromatyzujące określone w art. 3 ust. 2 
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lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 
i nadaje żywności aromatu dymu.

3. Wyraz „naturalny”, lub każdy inny 
wyraz mający zasadniczo to samo 
znaczenie, może być używany wyłącznie w 
odniesieniu do środków aromatyzujących, 
których składnik aromatyzujący zawiera 
wyłącznie substancje aromatyczne zgodnie 
z ich definicją w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt (i) 
dyrektywy 88/388/EWG lub preparaty 
aromatyczne zgodnie z ich definicją w 
art. 1 ust. 2 lit. c) tej dyrektywy.

2. Określenie „naturalny” w opisie 
środków aromatyzujących stosuje się 
zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) 
nr 1334/ 2008.

4. Jeżeli nazwa środka aromatyzującego 
zawiera odniesienie do roślinnego 
lub zwierzęcego charakteru lub 
pochodzenia włączonych substancji, nie 
może być użyty wyraz „naturalny” ani 
żaden inny wyraz mający zasadniczo to 
samo znaczenie, chyba że składnik 
aromatyzujący został wyizolowany we 
właściwych procesach fizycznych, 
procesach enzymatycznych lub 
mikrobiologicznych, bądź też tradycyjnych 
procesach przygotowywania żywności, 
wyłącznie lub prawie wyłącznie z danej 
żywności lub z danego źródła środka 
aromatyzującego.

3. W drodze odstępstwa od art. 16 ust. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 termin 
„naturalny(-e) środek(-ki) 
aromatyzujący(-e)” może również zostać 
zastosowany, jeśli zostaną spełnione 
warunki określone w art. 16 ust. 4 i 5.

____
(*) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek należy dostosować do ostatnio opublikowanego rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 
ustanawiającego zasady określania środków aromatyzujących. Jednakże termin taki jak 
„Naturalny truskawkowy środek aromatyzujący wraz z innymi naturalnymi środkami 
aromatyzującymi” jest zbyt długi: należy pozwolić przedsiębiorstwom na elastyczność 
i stosowanie krótszego terminu „Środki aromatyzujące”, jeśli zechcą takiego określenia użyć.
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Poprawka 708
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OZNACZANIE ILOŚCI NETTO OZNACZANIE ILOŚCI NETTO
1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół.

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół;
c) koncentratów zup, bulionów, sosów, 
przypraw i sosów do sałatek oznaczonych 
zgodnie z objętością produktu gotowego 
do użycia w litrach i mililitrach; 
d) produktów paczkowanych 
zawierających proszek do pieczenia lub 
drożdże piekarskie oznaczonych zgodnie 
z wagą mąki, których ilość jest nadal 
wystarczająca po upłynięciu 
przewidywanego okresu przechowywania 
w systemie handlowym; 
e) produktów paczkowanych 
zawierających kruszonkę sproszkowaną 
i podobne produkty; produkty odwodnione 
do purée, klusek i podobne oznaczone 
zgodnie z ilością płynu potrzebnego do ich 
przygotowania.

Or. de

Uzasadnienie

Dodanie tekstu służy zachowaniu obecnego stanu prawnego. W przypadku grup produktów, 
o których mowa, wskazanie ilości produktu końcowego jest najważniejszą informacją dla 
konsumentów, na przykład w odniesieniu do zup, sosów czy innych wymienionych produktów. 
Z drugiej strony decydując o zakupie takiego produktu nie ma to kluczowego znaczenia, aby 
wiedzieć, jakiej ilości początkowej zupy lub mieszanki do sosów użyto do wyprodukowania 
danej ilości.
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Poprawka 709
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół.

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół;
c) której ilość netto jest mniejsza niż 50 g 
w przypadku wyrobów cukierniczych, 
czekolady i innych produktów 
pochodnych produkowanych z kakao, 
migdałów i orzechów bądź innych nasion 
oleistych;
d) której ilość netto jest mniejsza niż 100 g 
w przypadku herbatników, ciastek 
i innych wyrobów ciastkarskich i pieczywa 
cukierniczego;
e) oraz bez uszczerbku dla szczegółowych 
przepisów prawodawstwa Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie szereg państw na mocy prawa krajowego wprowadziło odstępstwa od wskazywania 
ilości netto (np. Francja, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania). Jeśli odstępstwa te nie będą 
mogły dłużej funkcjonować, w załączniku będzie trzeba ustanowić ilość 50 g i 100 g jako 
najniższy wspólny mianownik. 
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Poprawka 710
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół.

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół;
c) której ilość netto jest mniejsza niż 50 g 
w przypadku wyrobów czekoladowych, 
czekolady i innych produktów 
pochodnych produkowanych z kakao, 
migdałów i orzechów bądź innych nasion 
oleistych;
d) której ilość netto jest mniejsza niż 100 g 
w przypadku herbatników, ciastek 
i innych wyrobów ciastkarskich i pieczywa 
cukierniczego;
e) oraz bez uszczerbku dla szczegółowych 
przepisów prawodawstwa Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie szereg państw na mocy prawa krajowego wprowadziło odstępstwa od wskazywania 
ilości netto (np. Francja, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania). Jeśli odstępstwa te nie będą 
mogły dłużej funkcjonować, w załączniku będzie trzeba ustanowić ilość 50 g i 100 g jako 
najniższy wspólny mianownik. 
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Poprawka 711
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze;

aa) która jest sprzedawana na sztuki;
ab) która jest ważona w obecności 
nabywcy; lub

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół.

b) której ilość netto jest mniejsza niż 10 g 
lub 10 ml; jednakże niniejszy przepis nie 
ma zastosowania do przypraw i ziół.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalna ilość netto jest zbyt mała w odniesieniu do wielu produktów żywnościowych, na 
przykład niewłaściwe rozprowadzenie orzechów w tabliczce czekolady może doprowadzić do 
przekroczenia wagi. Proponujemy wprowadzenie minimalnej wagi 10 g, a objętości 10 cm3.

Poprawka 712
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub

b) której ilość netto jest mniejsza niż 10 g 
lub 10 ml; jednakże niniejszy przepis nie 
ma zastosowania do przypraw i ziół.

b) której ilość netto jest mniejsza niż 10 g 
lub 10 ml; jednakże niniejszy przepis nie 
ma zastosowania do przypraw i ziół;
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c) w stosunku do której na mocy innych 
prawnych postawień wprowadzono 
zwolnienia.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie natury językowej w celu dostosowania do terminologii używanej do tej pory 
(w niemieckiej wersji) dyrektywy w sprawie etykietowania 2000/13/WE („Nettofüllmenge“).

Odnośnie do litery c): odsyła do art. 2 ust. 2 dyrektywy 2001/111/WE w sprawie cukrów 
(zwolnienie produktów ważących mniej niż 20 g). W ust. 3 należy więc wyjaśnić, że przepisy 
szczegółowe wciąż obowiązują.

Poprawka 713
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ilość netto żywności powinna być 
określana zgodnie z przepisami 
wspólnotowymi lub, w przypadku gdy 
takie przepisy nie istnieją, z przepisami 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie zgodności z art. 24.

Poprawka 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy środek spożywczy 5. W przypadku gdy środek spożywczy 
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w stanie stałym jest prezentowany 
w środku płynnym, na etykiecie należy 
również podać wagę netto środka 
spożywczego po odsączeniu.

w stanie stałym jest prezentowany 
w środku płynnym, na etykiecie należy 
również podać wagę netto środka 
spożywczego po odsączeniu. Cena za 
kilogram danego środka spożywczego 
powinna zostać określona w oparciu 
jedynie o wagę netto produktu po 
odsączeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ma na celu uniknięcie wprowadzania konsumenta w błąd za pomocą ceny 
umieszczonej na etykiecie.

Poprawka 715
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy środek spożywczy 
w stanie stałym jest prezentowany 
w środku płynnym, na etykiecie należy 
również podać wagę netto środka 
spożywczego po odsączeniu.

5. W przypadku gdy środek spożywczy 
w stanie stałym jest prezentowany 
w środku płynnym, na etykiecie należy 
również podać wagę netto środka 
spożywczego po odsączeniu w chwili 
pakowania go.

Or. en

Uzasadnienie

Środek spożywczy w stanie stałym prezentowany w środku płynnym zmienia swoją wagę netto 
w okresie od wyprodukowania do sprzedaży konsumentowi ze względu na zwyczajne 
interakcje między środkiem spożywczym w stanie stałym a środkiem płynnym. Na skalę 
zmiany w wadze netto wpływ mają różne okoliczności, tj. czas, temperatura oraz warunki 
transportu i przechowywania. Dlatego też wskazanie wagi netto powinno nastąpić przy 
produkcji, w chwili kiedy producent ponosi pełną odpowiedzialność za produkt i jest w stanie 
podać właściwą wartość wagi netto.
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Poprawka 716
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy środek spożywczy 
w stanie stałym jest prezentowany 
w środku płynnym, na etykiecie należy 
również podać wagę netto środka 
spożywczego po odsączeniu.

5. W przypadku gdy środek spożywczy 
w stanie stałym jest prezentowany 
w środku płynnym, na etykiecie należy 
również podać wagę netto środka 
spożywczego po odsączeniu w chwili 
pakowania go.

Or. en

Uzasadnienie

Środek spożywczy w stanie stałym prezentowany w środku płynnym zmienia swoją wagę netto 
w okresie od wyprodukowania do sprzedaży konsumentowi ze względu na zwyczajne 
interakcje między środkiem spożywczym w stanie stałym a środkiem płynnym. Na skalę 
zmiany w wadze netto wpływ mają różne okoliczności, tj. czas, temperatura oraz warunki 
transportu i przechowywania. Dlatego też wskazanie wagi netto powinno nastąpić przy 
produkcji, w chwili kiedy producent ponosi pełną odpowiedzialność za produkt i jest w stanie 
podać właściwą wartość wagi netto.

Poprawka 717
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI DATA

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie daty to obszar, w którym brak jednoznaczności odnośnie do tego, jakie daty
należy stosować do konkretnych środków spożywczych. Proponowana poprawka ma uprościć 
wniosek i w ten sposób pomóc przedsiębiorstwom spożywczym w prawidłowym oznaczaniu 
daty.
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Poprawka 718
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Data minimalnej trwałości jest 
oznaczana następująco:

1. Data jest oznaczana następująco:

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie daty to obszar, w którym brak jednoznaczności odnośnie do tego, jakie daty 
należy stosować do konkretnych środków spożywczych. Proponowana poprawka ma uprościć 
wniosek i w ten sposób pomóc przedsiębiorstwom spożywczym w prawidłowym oznaczaniu 
daty.

Poprawka 719
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – ustęp 1 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne rodzaje 
oznaczenia daty, oznaczenie daty
minimalnej trwałości nie jest wymagane 
dla:

d) Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne rodzaje 
oznaczenia daty, oznaczenie daty nie jest 
wymagane dla:

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie daty to obszar, w którym brak jednoznaczności odnośnie do tego, jakie daty 
należy stosować do konkretnych środków spożywczych. Proponowana poprawka ma uprościć 
wniosek i w ten sposób pomóc przedsiębiorstwom spożywczym w prawidłowym oznaczaniu 
daty.
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Poprawka 720
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – ustęp 1 – litera d) – tiret piąte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które ze względu na swoją 
specyfikę są zwykle spożywane w ciągu 24 
godzin od wytworzenia,

– wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które są sprzedawane w 
ciągu 24 godzin od wytworzenia,

Or. fr

Uzasadnienie

Okres, który należy brać pod uwagę to czas sprzedaży, a nie czas spożycia przez konsumenta, 
którego przecież nie można sprawdzić.

Poprawka 721
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) oznaczenie „spożyć przed” znajduje 
się na każdej z oddzielnie zapakowanych 
porcji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poszczególne porcje mogą zostać wyjęte z opakowania lub partii, w której zostały sprzedane, 
zasadniczą sprawą jest więc, aby na każdej takiej porcji znalazło się oznaczenie „spożyć 
przed”.
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Poprawka 722
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

REFERENCYJNE WARTOŚCI 
SPOŻYCIA WITAMIN I SKŁADNIKÓW 
MINERALNYCH (DLA OSÓB 
DOROSŁYCH)

DZIENNE REFERENCYJNE 
WARTOŚCI SPOŻYCIA WITAMIN I 
SKŁADNIKÓW MINERALNYCH (DLA 
OSÓB DOROSŁYCH)

Or. en

Uzasadnienie

Uwaga redakcyjna.

Poprawka 723
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – ustęp 1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Witamina A (µg) 800 Witamina A (µg) 800
Witamina D (µg) 5 Witamina D (µg) 5

Witamina E (mg) 10 Witamina E (mg) 12
Witamina K (µg) 75

Witamina C (mg) 60 Witamina C (mg) 80
Tiamina (mg) 1,4 Tiamina 

(witamina B1) 
(mg)

1,1

Ryboflawina 
(mg)

1,6 Ryboflawina 
(mg)

1,4

Niacyna (mg) 18 Niacyna (mg) 16
Witamina B6 
(mg)

2 Witamina B6 
(mg)

1,4

Folacyna (µg) 200 Kwas foliowy 200
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(µg)
Witamina B12 
(µg)

1 Witamina B 12 
(µg)

2,5

Biotyna (mg) 0,15 Biotyna (µg) 50
Kwas 
pantotenowy 
(mg)

6 Kwas 
pantotenowy 
(mg)

6

Potas (mg) 2000
Chlorek (mg) 800

Wapń (mg) 800 Wapń (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Żelazo (mg) 14 Żelazo (mg) 14

Magnez (mg) 300 Magnez (mg) 375
Cynk (mg) 15 Cynk (mg) 10

Miedź (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorek (mg) 3,5
Selen (µg) 55
Chrom (µg) 40
Molibden (µg) 50

Jod (mg) 150 Jod (µg) 150

Or. de

Uzasadnienie

Wartości dotyczące zalecanego dziennego spożycia (RDA) powinny być zgodne z nowymi 
wartościami referencyjnymi, odpowiednio do zmian wprowadzonych dyrektywą w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego 
spożycia, 2008/100/WE (Dz.U. L 285, s. 9).
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Poprawka 724
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać 15 % zalecanego 
spożycia określonego w punkcie 1, 
zawarte w 100 g lub 100 ml lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję.

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać:

- 15% zalecanego dziennego spożycia
zawarte w 100 g lub w porcji w 
przypadku żywności o stałej 
konsystencji lub

- 7,5% zalecanego dziennego spożycia 
zawarte w 100 ml lub w porcji w 
przypadku płynów lub

- 5% zalecanego dziennego spożycia 
zawarte w 100 kcal (12% zalecanego 
dziennego spożycia zawarte w 1 MJ), 
lub

- ilość przewidzianą w wyjątkach 
określonych w art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1925/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie 
dodawania do żywności witamin i 
składników mineralnych oraz 
niektórych innych substancji, lub

- w opakowaniu, jeśli opakowanie 
zawiera wyłącznie jedną porcję lub 
jeśli ilość i liczba porcji są 
wyraźnie podane na opakowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
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a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Poprawka 725
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać 15 % zalecanego 
spożycia określonego w punkcie 1,
zawarte w 100 g lub 100 ml lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję.

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać:

- 15% zalecanego dziennego spożycia
zawarte w 100 g lub w porcji w 
przypadku żywności o stałej 
konsystencji lub

- 7,5% zalecanego dziennego spożycia 
zawarte w 100 ml lub w porcji w 
przypadku płynów lub

- 5% zalecanego dziennego spożycia 
zawarte w 100 kcal (12% zalecanego 
dziennego spożycia zawarte w 1 MJ), 
lub

- ilość przewidzianą w wyjątkach 
określonych w art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 1925/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie 
dodawania do żywności witamin i 
składników mineralnych oraz 



PE418.220v01-00 64/84 AM\762309PL.doc

PL

niektórych innych substancji, lub 
w opakowaniu, jeśli opakowanie 
zawiera wyłącznie jedną porcję.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku napojów, które można spożywać w większej ilości niż żywność o stałej 
konsystencji 15% zalecanego dziennego spożycia to zbyt duża ilość, aby określać ją mianem 
„znaczącej” ilości. Zgodnie z kodeksem żywnościowym (Codex Alimentarius) bardziej 
racjonalną wartością byłoby 7,5% na 100 ml lub na porcję (bez ograniczeń opakowanie może 
zawierać jedną porcję). Mając na względzie podejście oparte na kodeksie należy dołączyć 
przepisy dotyczące określania znaczącej ilości zawartej „w porcji” (jest to istotne w 
przypadku żywności spożywanej w porcjach większych niż 100 g).

Poprawka 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać 15 % zalecanego 
spożycia określonego w punkcie 1, 
zawarte w 100 g lub 100 ml lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję.

Co do zasady należy uwzględniać 15%
zalecanego dziennego spożycia, zawarte w
100 g lub w porcji w przypadku żywności o 
stałej konsystencji lub 7,5% zalecanego 
dziennego spożycia zawarte w 100 ml lub w
porcji w przypadku płynów, lub 5% 
zalecanego dziennego spożycia zawarte w 
100 kcal (12% zalecanego dziennego spożycia 
zawarte w 1 MJ), lub ilość przewidzianą w 
wyjątkach określonych w art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania 
do żywności witamin i składników 
mineralnych oraz niektórych innych 
substancji.

Or. en
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Uzasadnienie

Racjonalna wartość „znaczącej ilości” bierze pod uwagę gęstość energetyczną niektórych 
produktów żywnościowych, która została określona celem zaspokojenia szczególnych potrzeb 
odżywczych, jak również to, że produkty płynne są często spożywane w większych ilościach. 
„Znacząca ilość” zawarta w porcji nie powinna wpływać na fakt, że opakowanie może 
zawierać jedną porcję.

Poprawka 727
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać 15 % zalecanego 
spożycia określonego w punkcie 1, 
zawarte w 100 g lub 100 ml lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję.

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać 15% zalecanego 
spożycia zawarte w 100 g lub 7,5% 
zalecanego dziennego spożycia zawarte w
100 ml lub 5% zalecanego dziennego 
spożycia zawarte w 100 kcal lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję.

Or. en

Poprawka 728
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać 15 % zalecanego 
spożycia określonego w punkcie 1, 
zawarte w 100 g lub 100 ml lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję.

Do celów określania, czy ilość danej 
substancji jest znacząca, co do zasady 
należy uwzględniać 15% zalecanego 
spożycia zawarte w 100 g lub 7,5% 
zalecanego dziennego spożycia zawarte w
100 ml lub 5% zalecanego dziennego 
spożycia zawarte w 100 kcal lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję lub jeśli ilość i 
liczba porcji są wyraźnie podane na 
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opakowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli będziemy tylko liczyć procent zalecanego spożycia zawarty w 100 g lub 100 ml lub 
w opakowaniu, to nie uwzględnimy, że niektóre produkty są spożywane w innej ilości. Zgodnie 
z wnioskiem w przypadku produktów bogatych w wodę i/lub produktów niskoenergetycznych 
nie można odwoływać się do zawartości witamin i minerałów. Tak nie powinno być.

Poprawka 729
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

REFERENCYJNE WARTOŚCI SPOŻYCIA 
WITAMIN I SKŁADNIKÓW 
MINERALNYCH (DLA OSÓB 
DOROSŁYCH)

skreślona

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Tłuszcz ogółem 70 g
Kwasy tłuszczowe 
nasycone

20 g

Węglowodany 230 g
Cukry 90 g
Sól 6 g

Or. de

Uzasadnienie

Jest to wynik skreślenia pierwszego zdania w art. 31 ust. 3.
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Poprawka 730
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ B – REFERENCYJNE WARTOŚCI 
SPOŻYCIA ENERGII I WYBRANYCH 
SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH INNYCH 
NIŻ WITAMINY I SKŁADNIKI 
MINERALNE (DLA OSÓB DOROSŁYCH)

 skreślona

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Tłuszcz ogółem 70 g
Kwasy tłuszczowe 
nasycone

20 g

Węglowodany 230 g
Cukry 90 g
Sól 6 g

Or. en

Uzasadnienie

Jest to wynik skreślenia w art. 31 ust. 3. 

Poprawka 731
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ B – REFERENCYJNE WARTOŚCI 
SPOŻYCIA ENERGII I WYBRANYCH 
SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH INNYCH 
NIŻ WITAMINY I SKŁADNIKI 
MINERALNE (DLA OSÓB DOROSŁYCH)

 skreślona

Energia lub Referencyjne 
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składnik 
odżywczy

wartości spożycia

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Tłuszcz ogółem 70 g
Kwasy tłuszczowe 
nasycone

20 g

Węglowodany 230 g
Cukry 90 g
Sól 6 g

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o referencyjnych wartości spożycia nie są dla konsumenta wystarczające. Na 
przykład butelka coca-coli o pojemności 0,5 l to dwie porcje, nawet jeśli taką ilość spożywa 
jedna osoba. Jeśli chodzi o zawartość cukru, jabłko będzie się wydawać mniej zdrowe od 
czekolady mlecznej Kinder czy chipsów ziemniaczanych, co sprawi, że konsument pomyśli, że 
nie ma wielkiej różnicy między jedzeniem owoców, czekolady mlecznej czy chipsów 
ziemniaczanych. 

Poprawka 732
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ B – REFERENCYJNE WARTOŚCI 
SPOŻYCIA ENERGII I WYBRANYCH 
SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH INNYCH 
NIŻ WITAMINY I SKŁADNIKI 
MINERALNE (DLA OSÓB DOROSŁYCH)

 skreślona

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Tłuszcz ogółem 70 g
Kwasy tłuszczowe 
nasycone

20 g

Węglowodany 230 g
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Cukry 90 g
Sól 6 g

Or. en

Uzasadnienie

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 
The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behavior. 
It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       
Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Poprawka 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości 
spożycia

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości 

spożycia *

Energia 8400 kJ
 (2000 kcal)

Energia
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Tłuszcz ogółem 70 g Tłuszcz ogółem

Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

Węglowodany 230 g Węglowodany

Cukry 90 g Cukry

Sól 6 g Sól

_______
* Wartości mają zostać określone w 
nawiązaniu do art. 31 ust. 3a (nowy)

Or. en

Uzasadnienie

Wartości obecnie przewidziane w załączniku XI nie pochodzą z niezależnych badań i różnią 
się od zaleceń takich instytucji jak brytyjska Agencja Norm Żywności (Food Standards 
Agency) czy WHO. Obecnie EFSA zajmuje się ustalaniem takich referencyjnych wartości 
spożycia i wiosną 2009 r. ma przedstawić swoje propozycje. Powinny one zostać wzięte pod 
uwagę podczas definiowania referencyjnych wartości spożycia. Poprawka powiązana 
z poprawką do art. 31 ust. 3a (nowy).

Poprawka 734
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ B – REFERENCYJNE 
WARTOŚCI SPOŻYCIA ENERGII I 
WYBRANYCH SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH INNYCH NIŻ 
WITAMINY I SKŁADNIKI 
MINERALNE (DLA OSÓB 
DOROSŁYCH)

CZĘŚĆ B – REFERENCYJNE 
WARTOŚCI SPOŻYCIA ENERGII I 
WYBRANYCH SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH INNYCH NIŻ 
WITAMINY I SKŁADNIKI 
MINERALNE (DLA OSÓB 
DOROSŁYCH)

Energia lub 
składnik 

Referencyjne 
wartości spożycia

Energia lub 
składnik 

Referencyjne 
wartości spożycia
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odżywczy odżywczy

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Tłuszcz ogółem 70 g Tłuszcz ogółem 70 g

Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g

Węglowodany 230 g Węglowodany 230 g

Cukry 90 g Cukry 90 g

Sól 6 g Sód 2,4 g

Or. en

Uzasadnienie

Sól (chlorek sodu) to nie jedynie źródło sodu w diecie. Oprócz chlorku sodu istnieje wiele 
innych soli sodowych (na przykład: glutaminian monosodowy, węglan sodu, itp.). 
Wyszczególnienie „sodu pochodzącego z soli” stanowiłoby wyszczególnienie tylko minimalnej 
części realnej zawartości, a zatem informacja ta nie byłaby prawdziwa.

Poprawka 735
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ B – REFERENCYJNE 
WARTOŚCI SPOŻYCIA ENERGII I 
WYBRANYCH SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH INNYCH NIŻ 
WITAMINY I SKŁADNIKI 
MINERALNE (DLA OSÓB 
DOROSŁYCH)

CZĘŚĆ B – REFERENCYJNE 
WARTOŚCI SPOŻYCIA ENERGII I 
WYBRANYCH SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH INNYCH NIŻ 
WITAMINY I SKŁADNIKI 
MINERALNE (DLA OSÓB 
DOROSŁYCH)

Energia lub 
składnik 

Referencyjne 
wartości spożycia

Energia lub 
składnik 

Referencyjne 
wartości spożycia
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odżywczy odżywczy

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Energia (2000 kcal)

Tłuszcz ogółem 70 g Tłuszcz ogółem 70 g

Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g

Węglowodany 230 g Węglowodany 230 g

Cukry 90 g Cukry 90 g

Sól 6 g Sól 6 g

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z załącznikiem XIII, część A.

Poprawka 736
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część Ba (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dobrowolne oznaczenie referencyjnych 
wartości spożycia dla dzieci na 
opakowaniach produktów spożywczych, 
jeśli są one produkowane specjalnie dla 
dzieci.

Or. hu

Uzasadnienie

W przypadku produktów wytwarzanych specjalnie dla dzieci jest niezwykle istotne, aby 
poznać wartość odżywczą tych wyrobów podaną w kontekście zalecanego dziennego spożycia 
przez dzieci, tak aby rodzice mogli podejmować odpowiedzialne decyzje, czy kupić swoim 
dzieciom dany produkt.
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Poprawka 737
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- węglowodany 
(z wyjątkiem 
alkoholi 
wielowodorotl
enowych)

4 kcal/g—17 kJ/g - węglowodany (z 
wyjątkiem 
alkoholi 
wielowodorotleno
wych)

4 kcal/g 

- alkohole 
wielowodorotl
enowe

2,4 kcal/g—10 kJ/g - alkohole 
wielowodorotleno
we

2,4 kcal/g 

- białko, 4 kcal/g—17 kJ/g - białko, 4 kcal/g 

- tłuszcze, 9 kcal/g—37 kJ/g - tłuszcze, 9 kcal/g 

- salatrimy 6 kcal/g—25 kJ/g - salatrimy 6 kcal/g 

- alkohol 
(etanol)

7 kcal/g—29 kJ/g - alkohol (etanol) 7 kcal/g 

- kwasy 
organiczne

3 kcal/g—13 kJ/g - kwasy 
organiczne

3 kcal/g 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z załącznikiem XIII, część A.

Poprawka 738
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- węglowodany 
(z wyjątkiem 
alkoholi 

4 kcal/g — 17 kJ/g. - węglowodany 
(z wyjątkiem 
alkoholi 

4 kcal/g
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wielowodorotlen
owych)

wielowodorotlen
owych)

- alkohole 
wielowodorotlen
owe

2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - alkohole 
wielowodorotlen
owe

2,4 kcal/g

- białko, 4 kcal/g — 17 kJ/g. - białko, 4 kcal/g
- tłuszcze, 9 kcal/g — 37 kJ/g. - tłuszcze, 9 kcal/g

- salatrimy 6 kcal/g — 25 kJ/g. - salatrimy 6 kcal/g
- alkohol 
(etanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - alkohol (etanol) 7 kcal/g 

- kwasy 
organiczne

3 kcal/g—13 kJ/g - kwasy 
organiczne

3 kcal/g

Or. de

Uzasadnienie

Wyliczenia przy pomocy dwóch różnych jednostek prowadzą do sprzecznych wyników, ze 
względu na niespójne czynniki przeliczania. Ponieważ „kcal” jest jednostką miary łatwiej 
zrozumiałą dla konsumenta niż „kJ”, informacje należy podawać wyłącznie w „kcal”.

Poprawka 739
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W informacji o wartości odżywczej należy 
stosować następujące jednostki:

Na etykiecie dotyczącej wartości 
odżywczej należy stosować następujące 
jednostki:

energia kJ i kcal energia kcal
- tłuszcze, gramy (g) - tłuszcze, gramy (g)

- węglowodany - węglowodany
- błonnik, - błonnik,

- białko, - białko,

- sól, - sód,
witaminy i 
składniki 

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 

witaminy i 
składniki 

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 
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mineralne A załącznika XI mineralne A załącznika XI
inne substancje jednostki 

właściwe dla 
poszczególnych 
substancji

inne substancje jednostki 
właściwe dla 
poszczególnych 
substancji

Or. de

Uzasadnienie

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Poprawka 740
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część A – tabela – rząd 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

energia kJ i kcal energia kcal

Or. en

Uzasadnienie

Wartość energetyczna żywności powinna być podawana tylko w kcal, ponieważ określenie 
„kalorie” stało się powszechnie używanym w europejskich gospodarstwach domowych.
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Poprawka 741
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część A – tabela – rząd 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- sól, - sód,

Or. en

Uzasadnienie

Sól (chlorek sodu) nie jest jedynym źródłem sodu w diecie. Oprócz chlorku sodu istnieje wiele 
innych soli sodowych (na przykład: glutaminian monosodowy, węglan sodu itp.). 
Wyszczególnienie „sodu pochodzącego z soli” stanowiłoby wyszczególnienie tylko minimalnej 
części realnej zawartości, a zatem informacja ta nie byłaby prawdziwa.

Poprawka 742
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część B – ustęp 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- tłuszcze, g - tłuszcze, g
w tym: w tym:

- kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g

- tłuszcze trans g - tłuszcze trans g

- kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g

- kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g

- cholesterol mg

Or. en
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Uzasadnienie

Ilość cholesterolu należy podawać, jeżeli podawane są takie informacje o wartości odżywczej, 
jak „niska zawartość cholesterolu” i „bez cholesterolu”. Rozporządzenie dotyczące 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności powinno więc przewidywać 
możliwość podania ilości cholesterolu w tabeli w załączniku XIII części B i C.

Poprawka 743
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – part C – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

energia kJ i kcal energia kcal

tłuszcz g białka g
w tym węglowodany g

- kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g w tym

- tłuszcze trans g - cukry g
- kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycon
e

g - alkohole 
wielowodorotleno
we

g

- kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g - skrobia g

węglowodany g tłuszcz
w tym w tym

- cukry g - kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g

- alkohole 
wielowodorotleno
we

g - kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycon
e

g

- skrobia g - kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g

błonnik g - tłuszcze trans g
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białka g - cholesterol mg
sól g błonnik g

witaminy i 
składniki 
mineralne

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 
A załącznika XI

sód g

witaminy* i 
składniki 
mineralne
*dozwolony jest 
skrót „wit.” 

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 
A załącznika XI

inne substancje jednostki 
właściwe dla 
poszczególnych 
substancji

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować obecną kolejność, w jakiej substancje odżywcze wymieniane są 
w oznaczeniach wartości odżywczych (np. energia, białka, węglowodany i tłuszcze). Ogólne 
nawiązanie w punkcie 32 i 33 preambuły do “...pewnych elementów żywieniowych istotnych 
dla zdrowia publicznego” nie stanowi uzasadnienia dla zmiany kolejności. Oprócz tego 
wszystkie zalecenia żywieniowe dotyczą tych makroelementów, konsumenci się do nich 
przyzwyczaili i „nauczyli się” takiego sposobu podawania informacji.

Poprawka 744
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część C – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

energia kJ i kcal energia kcal

tłuszcz g tłuszcz g

w tym w tym

- kwasy 
tłuszczowe 

g - kwasy 
tłuszczowe 

g
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nasycone nasycone

- tłuszcze trans g - tłuszcze trans g

- kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g

- kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g

węglowodany g węglowodany g

w tym w tym

- cukry g - cukry g

- alkohole 
wielowodorotleno
we

g - alkohole 
wielowodorotleno
we

g

- skrobia g - skrobia g

błonnik g błonnik g

białka g białka g

sód g

w tym

sól g - sól, g

cholesterol mg

witaminy i 
składniki 
mineralne

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 
A załącznika XI

witaminy i 
składniki 
mineralne

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 
A załącznika XI

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 29 ust. 2.
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Poprawka 745
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część C – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

energia kJ i kcal energia kJ i kcal

tłuszcz g tłuszcz g

w tym w tym

- kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g

- tłuszcze trans g - tłuszcze trans g

- kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g

- kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g - kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g

węglowodany g węglowodany g

w tym w tym

- cukry g - cukry g

- alkohole 
wielowodorotleno
we

g - alkohole 
wielowodorotleno
we

g

- skrobia g - skrobia g

błonnik g błonnik g

białka g białka g

sól g sód g

witaminy i 
składniki 
mineralne

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 

witaminy i 
składniki 
mineralne

jednostki 
określone w 
punkcie 1 części 
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A załącznika XI A załącznika XI

Or. en

Uzasadnienie

Sól (chlorek sodu) nie jest jedynym źródłem sodu w diecie. Oprócz chlorku sodu istnieje wiele 
innych soli sodowych (na przykład: glutaminian monosodowy, węglan sodu itp.). 
Wyszczególnienie „sodu pochodzącego z soli” stanowiłoby wyszczególnienie tylko minimalnej 
części realnej zawartości, a zatem informacja ta nie byłaby prawdziwa.

Poprawka 746
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część C – tytuł i tabela – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolejność prezentacji energii i składników 
odżywczych w informacji o wartości 
odżywczej

Kolejność prezentacji energii i składników 
odżywczych w dobrowolnie rozszerzonej 
informacji o wartości odżywczej

Kolejność prezentacji informacji o energii i 
składnikach odżywczych jest następująca:

Kolejność prezentacji informacji o energii i 
składnikach odżywczych jest następująca:

energia energia

białka
tłuszcz tłuszcz

w tym w tym

- kwasy tłuszczowe nasycone - kwasy tłuszczowe nasycone
- tłuszcze trans - tłuszcze trans
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone - kwasy tłuszczowe jednonienasycone

- kwasy tłuszczowe wielonienasycone - kwasy tłuszczowe wielonienasycone
węglowodany

w tym w tym
- cukry - cukry

- alkohole wielowodorotlenowe - alkohole wielowodorotlenowe
- skrobia - skrobia

błonnik błonnik

białka
sól sól
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witaminy i składniki mineralne witaminy i składniki mineralne

Or. de

Uzasadnienie

Białko jest składnikiem odżywczym niezbędnym do życia i dlatego powinno się znaleźć na 
pierwszym miejscu. Por. załącznik I punkt 1 lit. b).

Poprawka 747
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIIIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XIIIa

Czytelność 

1. Definicja wysokości litery x.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy załącznik jest potrzebny, ponieważ ma pomóc zdefiniować wysokość czcionki 
większej lub równej 1,2 mm.
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Poprawka 748
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIIIb (nowy)

Poprawka

ZAŁĄCZNIK XIIIb
Czytelność 
Przy projektowaniu etykiet należy brać pod uwagę następujące kryteria. Jeżeli nie można 
spełnić jednego lub więcej kryteriów, należy rozważyć możliwość zastosowania większej 
czcionki niż podana w art. 14 ust. 1.
Kryteria Zalecane Wymiar Należy unikać

Kontrast Czarna czcionka 
na białym tle lub 
dobry kontrast 
między 
odcieniami.

70% 
wskaźnik 
jasności

Ciemna czcionka 
na ciemnym tle

Jasna czcionka 
na jasnym tle

Zielony/czerwony 
lub inne 
połączenia 
utrudniające 
czytanie 
daltonistom.

Typ i format 
tekstu

Litery drukowane 
otwartą czcionką 
taką jak Arial. 

Pogrubienie, jeśli 
zostaje
zachowana 
jakość druku.

Ozdobne czcionki

Cieniowanie

Kursywa

Układ Tekst 
zaczynający się 
od lewego 
marginesu i 
wyrównany do 
tego marginesu. 

Zawijanie tekstu

Jakość druku w 
zależności od 
metody 

W przypadku 
systemów 
drukowania 



PE418.220v01-00 84/84 AM\762309PL.doc

PL

dających słabszą 
jakość wydruku 
należy dążyć do 
dobrej ostrości i 
rozdzielczości 
tekstu, 
wyrównania i 
aranżacji 
kolorystycznej.

Biała przestrzeń 
wokół tekstu

Odpowiednia 
przestrzeń wokół 
nadruku.

Przynajmniej 
80% wielkości 
czcionki.

Powierzchnie Matowe 
wykończenie 
powierzchni 
drukowanej. 

Metaliczne i 
błyszczące 
powierzchnie 

Szorstkie 
powierzchnie

Or. en

Uzasadnienie

W nowym załączniku dodano zbiór kryteriów dotyczących czytelności, które należy brać pod 
uwagę podczas projektowania etykiet. 
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