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Poprawka 144
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. hu

Uzasadnienie

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Poprawka 145
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wobec różnorodności etykiet 
dotyczących środowiska naturalnego, 
według których produkty spożywcze są na 
przykład „bio”, „eko” lub organiczne bez 
podania wyjaśnienia, jak zostało to
osiągnięte, Komisja – w porozumieniu 
z odnośnymi zainteresowanymi 
podmiotami – powinna sformułować 
wnioski w sprawie kryteriów 
jakościowych, na których mają się opierać 
te etykiety, aby nie w prowadzać w błąd 
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konsumentów.

Or. en

Poprawka 146
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istnieje interes publiczny związany 
z zależnością zdrowia od diety i 
z wyborem właściwej diety dostosowanej 
do potrzeb indywidualnych. W białej 
księdze Komisji „Strategia dla Europy 
w sprawie zagadnień zdrowotnych 
związanych z odżywianiem, nadwagą 
i otyłością” zauważono, że oznaczanie 
wartości odżywczej jest ważnym 
narzędziem informowania konsumentów 
na temat składu żywności i pomagania im 
w dokonywaniu świadomych wyborów. W 
strategii UE w zakresie ochrony 
konsumentów na lata 2007-2013 
podkreślono, że umożliwienie 
konsumentom dokonywania świadomych 
wyborów jest niezbędne zarówno dla 
skutecznej konkurencji, jak i dla dobra 
konsumentów. Znajomość podstawowych 
zasad żywienia oraz właściwych informacji 
żywieniowych na temat żywności 
przyczyniłaby się istotnie do umożliwienia 
konsumentowi podejmowania takiego 
świadomego wyboru.

(10) Istnieje interes publiczny związany 
z zależnością zdrowia od diety i 
z wyborem właściwej diety dostosowanej 
do potrzeb indywidualnych. W białej 
księdze Komisji „Strategia dla Europy 
w sprawie zagadnień zdrowotnych 
związanych z odżywianiem, nadwagą 
i otyłością” zauważono, że oznaczanie 
wartości odżywczej jest ważnym 
narzędziem informowania konsumentów 
na temat składu żywności i pomagania im 
w dokonywaniu świadomych wyborów.
Kampanie edukacyjne i informacyjne 
stanowią ważny mechanizm poprawy 
zrozumienia informacji o żywności przez 
konsumentów. W strategii UE w zakresie 
ochrony konsumentów na lata 2007-2013 
podkreślono, że umożliwienie 
konsumentom dokonywania świadomych 
wyborów jest niezbędne zarówno dla 
skutecznej konkurencji, jak i dla dobra 
konsumentów. Znajomość podstawowych 
zasad żywienia oraz właściwych informacji 
żywieniowych na temat żywności 
przyczyniłaby się istotnie do umożliwienia 
konsumentowi podejmowania takiego 
świadomego wyboru.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawy diety i lepszego zrozumienia przez konsumentów informacji o wartości odżywczej 
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żywności nie można osiągnąć przez samo etykietowanie. Nawet teraz konsumenci nie 
rozumieją niektórych informacji umieszczanych na etykietach i państwa członkowskie muszą 
w większym stopniu zaangażować się w kampanie informacyjne służące lepszemu zrozumieniu 
takich informacji przez konsumentów.

Poprawka 147
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań w 
rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży
żywności przez osoby prywatne w ramach 
imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszy lub spotkań.

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań 
takich jak okolicznościowe przekazywanie
żywności osobom trzecim, podawanie i 
sprzedaż żywności, na przykład w ramach 
imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszów lub spotkań. Usługi 
gastronomiczne świadczone przez 
przedsiębiorstwa transportowe są objęte 
niniejszym rozporządzeniem tylko 
wówczas, jeżeli są oferowane na 
połączeniach między dwoma punktami na 
terytorium Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Nie chodzi tu o kontakt z żywnością, lecz o wydawanie jej osobom trzecim. Celem poprawki 
jest uniknięcie powtórzeń. W przypadku połączeń, które się rozpoczynają lub kończą w kraju 
spoza UE, przedsiębiorstwa transportowe nie znajdą być może dostawców spełniających 
wymogi dotyczące informacji. Gdyby przedsiębiorstwa obsługujące takie połączenia były 
objęte tym rozporządzeniem, mogłoby to oznaczać osłabienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w UE, ponieważ tylko te ostatnie byłyby 
zobowiązane do przestrzegania rozporządzenia. 
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Poprawka 148
Jules Maaten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań 
w rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne w ramach 
imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszy lub spotkań.

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań 
w rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne w ramach 
imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszów lub spotkań. Usługi 
gastronomiczne oferowane przez firmy 
przewozowe nie powinny być objęte 
niniejszym rozporządzeniem w przypadku 
połączeń spoza terytorium Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku prowadzenia działalności poza krajami UE zakładowi żywienia może nie udać 
się znaleźć dostawców spełniających wymogi dotyczące informacji o żywności.

Poprawka 149
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań w 
rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne w ramach 

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań w 
rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne w ramach 



AM\765208PL.doc 7/119 PE416.699v02-00

PL

imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszy lub spotkań.

imprez charytatywnych prowadzonych 
przez ochotników na rzecz stowarzyszeń, 
kongregacji lub szkół (czy 
porównywalnych organizacji) oraz
lokalnych kiermaszów lub spotkań.

Or. sv

Uzasadnienie

Przepis ma na celu w jak największym stopniu pomóc konsumentom w zdobyciu informacji 
żywieniowych. Stawianie tych wymagań w stosunku do działań o niezwykle tymczasowym 
charakterze jest nieracjonalne. Działania dobrowolne, okolicznościowe czy altruistyczne nie 
mogą spełniać rygorystycznych wymogów nałożonych przez prawodawcę na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Ponieważ w tych przypadkach konsumenci nie znajdują się w sytuacji 
zależnej w stosunku do producenta/sprzedawcy, nie ma powodu, aby działania te były objęte 
omawianymi wymogami.

Poprawka 150
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prawo dotyczące informacji 
o żywności powinno być na tyle 
elastyczne, aby można było na bieżąco 
śledzić nowe potrzeby informacyjne ze 
strony konsumentów i zapewnić 
równowagę pomiędzy ochroną rynku 
wewnętrznego a różnicami percepcji ze 
strony konsumentów w państwach 
członkowskich.

(16) Prawo dotyczące informacji 
o żywności powinno zapewnić równowagę 
pomiędzy ochroną rynku wewnętrznego 
a różnicami percepcji ze strony 
konsumentów w państwach 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnianie nowych wymogów, które mogłyby się pojawić w przyszłości, powinno być 
przedmiotem przeglądu legislacyjnego, jeżeli Komisja uzna to za stosowne.
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Poprawka 151
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowe, obowiązkowe wymagania 
dotyczące informacji o żywności powinny 
być jednak ustanowione wyłącznie wtedy, 
gdy okażą się niezbędne, zgodnie 
z zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności i trwałości.

(19) Nowe, obowiązkowe wymagania 
dotyczące informacji o żywności powinny 
być jednak ustanowione wyłącznie wtedy, 
gdy okażą się niezbędne, zgodnie 
z zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności, przejrzystości
i trwałości.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność z aktualnymi celami UE służącymi pełnemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, istotne jest powiadamianie o wszelkich nowych wymogach oraz gruntowna 
analiza tych wymogów przez wszystkie zainteresowane podmioty celem upewnienia się co do 
ich zasadności oraz tego, że nie utrudnią one swobodnego przepływu towarów. 

Poprawka 152
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uwzględnienia zmian 
i nowych okoliczności w dziedzinie 
informacji o żywności, konieczne jest 
wprowadzenie przepisów uprawniających 
Komisję do zmiany wykazu 
obowiązkowych informacji poprzez 
dodawanie do niego lub usuwanie z niego 
danych szczegółowych oraz w celu 
umożliwienia udostępniania niektórych 
danych szczegółowych za pośrednictwem 
innych środków. Konsultacja ze stronami 
zainteresowanymi powinna ułatwić 
dokonywanie terminowych i dobrze 

skreślony
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ukierunkowanych zmian wymagań 
dotyczących informacji o żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie przepisów zmieniających wykaz obowiązkowych informacji i umożliwiających 
udostępnianie niektórych danych szczegółowych za pośrednictwem innych środków pociąga 
za sobą istotną zmianę rozporządzenia, nie powinno być zatem objęte procedurą komitologii, 
ale procedurą współdecyzji.

Poprawka 153
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uwzględnienia zmian 
i nowych okoliczności w dziedzinie 
informacji o żywności, konieczne jest 
wprowadzenie przepisów uprawniających 
Komisję do zmiany wykazu 
obowiązkowych informacji poprzez 
dodawanie do niego lub usuwanie z niego 
danych szczegółowych oraz w celu 
umożliwienia udostępniania niektórych 
danych szczegółowych za pośrednictwem 
innych środków. Konsultacja ze stronami 
zainteresowanymi powinna ułatwić 
dokonywanie terminowych i dobrze 
ukierunkowanych zmian wymagań 
dotyczących informacji o żywności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie przepisów zmieniających wykaz obowiązkowych informacji i umożliwiających 
udostępnianie niektórych danych szczegółowych za pośrednictwem innych środków pociąga 
za sobą istotną zmianę rozporządzenia, nie powinno być zatem objęte procedurą komitologii, 
ale procedurą współdecyzji.
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Poprawka 154
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uwzględnienia zmian 
i nowych okoliczności w dziedzinie 
informacji o żywności, konieczne jest 
wprowadzenie przepisów uprawniających 
Komisję do zmiany wykazu 
obowiązkowych informacji poprzez 
dodawanie do niego lub usuwanie z niego 
danych szczegółowych oraz w celu 
umożliwienia udostępniania niektórych 
danych szczegółowych za pośrednictwem 
innych środków. Konsultacja ze stronami 
zainteresowanymi powinna ułatwić 
dokonywanie terminowych i dobrze 
ukierunkowanych zmian wymagań 
dotyczących informacji o żywności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie przepisów zmieniających wykaz obowiązkowych informacji i umożliwiających 
udostępnianie niektórych danych szczegółowych za pośrednictwem innych środków pociąga 
za sobą istotną zmianę rozporządzenia, nie powinno być zatem objęte procedurą komitologii, 
ale procedurą współdecyzji.

Poprawka 155
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uwzględnienia zmian 
i nowych okoliczności w dziedzinie 
informacji o żywności, konieczne jest 
wprowadzenie przepisów uprawniających 

skreślony
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Komisję do zmiany wykazu 
obowiązkowych informacji poprzez 
dodawanie do niego lub usuwanie z niego 
danych szczegółowych oraz w celu 
umożliwienia udostępniania niektórych 
danych szczegółowych za pośrednictwem 
innych środków. Konsultacja ze stronami 
zainteresowanymi powinna ułatwić 
dokonywanie terminowych i dobrze 
ukierunkowanych zmian wymagań 
dotyczących informacji o żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie przepisów zmieniających wykaz obowiązkowych informacji i umożliwiających 
udostępnianie niektórych danych szczegółowych za pośrednictwem innych środków pociąga 
za sobą istotną zmianę rozporządzenia, nie powinno być zatem objęte procedurą komitologii, 
ale procedurą współdecyzji.

Poprawka 156
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uwzględnienia zmian 
i nowych okoliczności w dziedzinie 
informacji o żywności, konieczne jest 
wprowadzenie przepisów uprawniających 
Komisję do zmiany wykazu 
obowiązkowych informacji poprzez 
dodawanie do niego lub usuwanie z niego 
danych szczegółowych oraz w celu 
umożliwienia udostępniania niektórych 
danych szczegółowych za pośrednictwem 
innych środków. Konsultacja ze stronami 
zainteresowanymi powinna ułatwić 
dokonywanie terminowych i dobrze 
ukierunkowanych zmian wymagań 
dotyczących informacji o żywności.

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Procedura komitologii może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do środków wtórnych. 
Zmiany przepisów obowiązkowych powinny mieć miejsce w ramach procedury współdecyzji.

Poprawka 157
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Etykiety żywności powinny być jasne 
i zrozumiałe, aby były pomocne dla 
konsumentów, którzy chcą dokonywać 
bardziej świadomych wyborów 
dotyczących żywności i diety. Badania 
pokazują, że czytelność jest ważnym 
elementem zwiększania 
prawdopodobieństwa, że informacje na 
etykiecie będą miały wpływ na jej 
odbiorców, a drobny druk stanowi jedną 
z głównych przyczyn niezadowolenia 
konsumentów z etykietowania żywności.

(25) Etykiety żywności powinny być jasne 
i zrozumiałe, aby były pomocne dla 
konsumentów, którzy chcą dokonywać 
bardziej świadomych wyborów 
dotyczących żywności i diety. Badania 
pokazują, że czytelność jest ważnym 
elementem zwiększania
prawdopodobieństwa, że informacje na 
etykiecie będą miały wpływ na jej 
odbiorców i że w związku z tym takie 
czynniki jak rozmiar, czcionka, kolor oraz 
kontrast powinny być rozpatrywane 
łącznie, aby konsumenci byli zadowoleni
z etykietowania żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Czytelność etykiet ma ogromne znaczenie dla konsumentów i powinna nadal stanowić wymóg 
na mocy nowego rozporządzenia. Przy ocenie czytelności etykiety należy jednak uwzględnić 
szereg czynników, nie zaś tylko rozmiar czcionki. 
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Poprawka 158
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Etykiety żywności powinny być jasne 
i zrozumiałe, aby były pomocne dla 
konsumentów, którzy chcą dokonywać 
bardziej świadomych wyborów 
dotyczących żywności i diety. Badania 
pokazują, że czytelność jest ważnym 
elementem zwiększania 
prawdopodobieństwa, że informacje na 
etykiecie będą miały wpływ na jej 
odbiorców, a drobny druk stanowi jedną 
z głównych przyczyn niezadowolenia 
konsumentów z etykietowania żywności.

(25) Etykiety żywności powinny być 
dokładne, jasne, łatwo czytelne
i zrozumiałe, aby były pomocne dla 
konsumentów, którzy chcą dokonywać 
bardziej świadomych wyborów 
dotyczących żywności i diety. Badania 
pokazują, że czytelność jest ważnym 
elementem zwiększania 
prawdopodobieństwa, że informacje na 
etykiecie będą miały wpływ na jej 
odbiorców, a drobny druk stanowi jedną 
z głównych przyczyn niezadowolenia 
konsumentów z etykietowania żywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka jest skierowana do wszystkich konsumentów, a jej celem jest zapewnienie spójności 
całego punktu preambuły poprzez przypomnienie minimalnych kryteriów dotyczących 
etykietowania.

Poprawka 159
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej dla 
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
mieszanych napojów alkoholowych. 

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Mieszane napoje alkoholowe (znane również jako „alkopopy”) posiadają pewne cechy 
uzasadniające zwrócenie na nie baczniejszej uwagi w prawodawstwie dotyczącym informacji 
dla konsumentów; są one wysoce atrakcyjne dla młodzieży i mogą przyczyniać się zarówno do 
spożywania większych ilości alkoholu, jak i do obniżenia wieku rozpoczynania jego picia. 
Podobnie jak cukierki zawierają one sztuczne barwniki i środki aromatyzujące (aby ukryć 
smak alkoholu) i wysoki poziom cukru. Niektóre zawierają też środki pobudzające, jak 
kofeina, żeńszeń, tauryna lub guarana (osmęta brazylijska).

Poprawka 160
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej dla 
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
mieszanych napojów alkoholowych.

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
napojów alkoholowych informacji o 
żywności, niezbędnej dla dokonania 
świadomego wyboru, Komisja i 
zainteresowane podmioty przeprowadzą 
badania, aby dowiedzieć się, jakie 
informacje są konsumentom najbardziej 
przydatne i jak można je najskuteczniej 
udostępnić.

Or. de

Uzasadnienie

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu
gewährleisten.
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Poprawka 161
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej dla 
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
mieszanych napojów alkoholowych.

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej dla 
dokonania świadomego wyboru, mieszane 
napoje alkoholowe powinny być 
oznaczone jako takie oraz zawierać 
informacje o składnikach i zawartości 
alkoholu.

Or. fr

Uzasadnienie

Mieszane napoje alkoholowe powinny być oznaczone jako takie, tzn. na ich etykiecie powinna 
się znajdować informacja o tym, że zawierają alkohol, jaki to alkohol i w jakiej ilości. 
Konsumentów należy informować o szczególnych cechach mieszanych napojów 
alkoholowych, aby byli dobrze poinformowani, a także udzielać im informacji na temat 
kampanii antyalkoholowych i strategii przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu.

Poprawka 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej dla
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
mieszanych napojów alkoholowych. 

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej do
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach musi być 
dostępna w odniesieniu do wszystkich
napojów alkoholowych, w tym win, piw, 
napojów spirytusowych i mieszanych 
napojów alkoholowych. 

Or. en
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Poprawka 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej dla
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
mieszanych napojów alkoholowych. 

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej do
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
napojów alkoholowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem niniejszego rozporządzenia jest wysoki poziom ochrony zdrowia 
konsumentów, przepis ten musi mieć zastosowanie do wszystkich napojów alkoholowych.

Poprawka 164
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej dla 
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
mieszanych napojów alkoholowych.

(27) W celu zapewnienia konsumentom 
informacji o żywności, niezbędnej do
dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być 
dostępna również w odniesieniu do 
napojów alkoholowych.

Or. fi

Uzasadnienie

Konsumentów należy również informować o składnikach zawartych w napojach 
alkoholowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku konsumentów na przykład chorych na 
cukrzycę.
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Poprawka 165
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina z 
obowiązku zamieszczania listy składników 
i informacji o wartości odżywczej. Te 
same wyłączenia powinny mieć 
zastosowanie w stosunku do piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89, w celu zapewnienia 

skreślony
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spójnego podejścia i zgodności z 
warunkami ustanowionymi dla wina. 
Niemniej jednak po pięciu latach od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia.

Or. fi

Uzasadnienie

Konsumentów należy również informować o składnikach zawartych w napojach 
alkoholowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku konsumentów na przykład chorych na 
cukrzycę.

Poprawka 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 

skreślony
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stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina 
z obowiązku zamieszczania listy 
składników i informacji o wartości 
odżywczej. Te same wyłączenia powinny 
mieć zastosowanie w stosunku do piwa, 
a także napojów spirytusowych zgodnie 
z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po pięciu 
latach od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi 
w kontekście niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem niniejszego rozporządzenia jest wysoki poziom ochrony zdrowia 
konsumentów, nie można się zgodzić na to, aby właśnie napoje alkoholowe miały zyskać na 
zwolnieniu z wymogów dotyczących etykietowania. 

Poprawka 167
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 

(28) Istotne jest dostarczanie konsumentom 
informacji na temat napojów 
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napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina 
z obowiązku zamieszczania listy 
składników i informacji o wartości 
odżywczej. Te same wyłączenia powinny 
mieć zastosowanie w stosunku do piwa, 
a także napojów spirytusowych zgodnie 
z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po pięciu 
latach od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi 
w kontekście niniejszego rozporządzenia.

alkoholowych.

Or. en



AM\765208PL.doc 21/119 PE416.699v02-00

PL

Poprawka 168
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina z 
obowiązku zamieszczania listy składników 
i informacji o wartości odżywczej. Te 
same wyłączenia powinny mieć 
zastosowanie w stosunku do piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/892, w celu zapewnienia 
spójnego podejścia i zgodności z 
warunkami ustanowionymi dla wina. 

(28) Należy jasno określić potrzeby 
informacyjne konsumentów w odniesieniu 
do napojów alkoholowych. Dlatego też 
stosowanie pewnych postanowień 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do napojów alkoholowych nie byłoby 
wskazane. Istnieją już szczególne przepisy 
wspólnotowe dotyczące etykietowania 
wina – rozporządzenie Rady (WE) nr 
1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. i 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1601/91. To 
samo dotyczy etykietowania napojów 
spirytusowych (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 110/2008). W celu zapewnienia 
spójnego podejścia w odniesieniu do 
informacji na temat napojów 
alkoholowych i zgodności z innymi 
przepisami wspólnotowymi napoje 
alkoholowe objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia nie powinny 
podlegać obowiązkowi podawania na 
etykiecie informacji o składnikach i 
wartości odżywczej. Niemniej jednak po 
pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi sprawozdanie i może w razie 
konieczności zaproponować szczególne 
wymogi w kontekście niniejszego 
rozporządzenia.
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Niemniej jednak po pięciu latach od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli rozporządzenie ma nie obejmować wina, piwa i napojów spirytusowych, lecz ma 
obejmować inne napoje alkoholowe, trudno o porozumienie w branży. Sytuacja taka sprzyja 
pewnym określonym produktom, prowadząc do dyskryminacji innych. Konsumentów 
wprowadza się w błąd w odniesieniu do składu różnych produktów w porównaniu z innymi. 
Okres obowiązywania odstępstw jest więc konieczny w celu lepszego zrozumienia potrzeb 
konsumentów i opracowania spójnej koncepcji. 

Poprawka 169
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina określa
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008
z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynku wina oraz 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1601/1991 
z dnia 10 czerwca 1991 r. określają
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina 
i produktów winiarskich, zapewniając 
w ten sposób uwzględnienie wszystkich 
etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
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wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina 
z obowiązku zamieszczania listy 
składników i informacji o wartości 
odżywczej. Te same wyłączenia powinny 
mieć zastosowanie w stosunku do piwa, 
a także napojów spirytusowych zgodnie 
z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia 15 stycznia 
2008 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po pięciu latach 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi 
w kontekście niniejszego rozporządzenia.

prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina 
z obowiązku zamieszczania listy 
składników i informacji o wartości 
odżywczej. Te same wyłączenia powinny 
mieć zastosowanie w stosunku do piwa, 
a także napojów spirytusowych zgodnie 
z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia 15 stycznia 
2008 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po pięciu latach 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi 
w kontekście niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 170
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
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dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina1 określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina 
z obowiązku zamieszczania listy 
składników i informacji o wartości 
odżywczej. Te same wyłączenia powinny 
mieć zastosowanie w stosunku do piwa, 
a także napojów spirytusowych zgodnie 
z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po pięciu 
latach od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi 
w kontekście niniejszego rozporządzenia.

dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina2 określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. 

Or. en
                                               
1 Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1.
2 Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1.
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Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie musi mieć również zastosowanie do napojów alkoholowych.

Poprawka 171
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina,
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina 
z obowiązku zamieszczania listy
składników i informacji o wartości 
odżywczej. Te same wyłączenia powinny 
mieć zastosowanie w stosunku do piwa, 
a także napojów spirytusowych zgodnie 
z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia 15 stycznia 
2008 r. w sprawie definicji, opisu, 

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008
z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynku wina oraz 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1601/1991 
z dnia 10 czerwca 1991 r. określają
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina 
i produktów winiarskich, zapewniając 
w ten sposób uwzględnienie wszystkich 
etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina 
z obowiązku zamieszczania listy 
składników i informacji o wartości 
odżywczej. Te same wyłączenia powinny 
mieć zastosowanie w stosunku do piwa, 
a także napojów spirytusowych zgodnie 
z ich definicją w art. 2 ust. 1 
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prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po pięciu latach 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi 
w kontekście niniejszego rozporządzenia. 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia 15 stycznia 
2008 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po pięciu latach 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi 
w kontekście niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić definicję zakresu wyłączeń ustanowionych dla win, aby zagwarantować, że 
wszystkie produkty winiarskie zdefiniowane i uregulowane zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1601/1991 będą zwolnione z obowiązku zamieszczania listy składników i informacji 
o wartości odżywczej. Produkty winiarskie zostały zdefiniowane i uregulowane 
w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1601/1991 z dnia 10 czerwca 
1991 r. dotyczącym win aromatyzowanych i innych produktów winopochodnych.

Poprawka 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy zapewnić określenie kraju lub 
miejsca pochodzenia żywności, 
w przypadku gdy brak jego określenia 
mógłby wprowadzać konsumentów w błąd 
co do kraju lub miejsca rzeczywistego 
pochodzenia danego produktu. W innych 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności jest pozostawione 

(29) Należy w jak najbardziej odpowiedni 
sposób zapewnić określenie kraju 
pochodzenia surowca rolnego 
zastosowanego w danym produkcie w celu 
zagwarantowania pełnej przejrzystości 
i identyfikowalności. We wszystkich 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności powinno być 
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uznaniu podmiotów działających na 
rynku spożywczym. We wszystkich 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności powinno być 
zapewnione w taki sposób, aby nie zmylić 
konsumenta, na podstawie jasno 
zdefiniowanych kryteriów, które 
zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

zapewnione w taki sposób, aby nie zmylić 
konsumenta, na podstawie jasno 
zdefiniowanych kryteriów, które 
zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać definicję „kraju pochodzenia”, aby odróżnić ją od definicji „miejsca 
pochodzenia”.

Poprawka 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy zapewnić określenie kraju lub 
miejsca pochodzenia żywności,
w przypadku gdy brak jego określenia 
mógłby wprowadzać konsumentów w błąd 
co do kraju lub miejsca rzeczywistego 
pochodzenia danego produktu. W innych 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności jest pozostawione 
uznaniu podmiotów działających na rynku 
spożywczym. We wszystkich przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności powinno być zapewnione w taki 
sposób, aby nie zmylić konsumenta, na 
podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów, 

(29) Należy zapewnić określenie kraju lub 
miejsca pochodzenia żywności 
w przypadku środków spożywczych 
zawierających jeden składnik oraz 
w przypadku istotnego składnika 
i charakterystycznych składników 
wieloskładnikowych produktów 
spożywczych, a także w przypadku gdy 
brak jego określenia mógłby wprowadzać 
konsumentów w błąd co do kraju lub 
miejsca rzeczywistego pochodzenia danego 
produktu. W innych przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności jest pozostawione uznaniu 
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które zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

podmiotów działających na rynku 
spożywczym. We wszystkich przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności powinno być zapewnione w taki 
sposób, aby nie zmylić konsumenta, na 
podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów, 
które zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

Kraj/miejsce pochodzenia stanowi bardzo cenną informację dla większości konsumentów. 
Należy ją zatem obowiązkowo podawać w przypadku produktów jednoskładnikowych oraz 
istotnego składnika i charakterystycznych składników wieloskładnikowych produktów 
spożywczych.

Poprawka 174
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy zapewnić określenie kraju lub 
miejsca pochodzenia żywności, 
w przypadku gdy brak jego określenia 
mógłby wprowadzać konsumentów w błąd 
co do kraju lub miejsca rzeczywistego 
pochodzenia danego produktu. W innych 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności jest pozostawione 
uznaniu podmiotów działających na rynku 
spożywczym. We wszystkich przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności powinno być zapewnione w taki 
sposób, aby nie zmylić konsumenta, na 

(29) Należy zapewnić obowiązkowe 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności, w przypadku gdy brak jego 
określenia mógłby wprowadzać 
konsumentów w błąd co do kraju lub 
miejsca rzeczywistego pochodzenia danego 
produktu. W innych przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności jest pozostawione uznaniu 
podmiotów działających na rynku 
spożywczym. We wszystkich przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności powinno być zapewnione w taki 
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podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów, 
które zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

sposób, aby nie zmylić konsumenta, na 
podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów, 
które zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

Or. en

Poprawka 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niepreferencyjne zasady pochodzenia 
obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej 
zostały określone w rozporządzeniu Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy 
Kodeks Celny i w jego przepisach 
wykonawczych zawartych 
w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 
2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiającym przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny. Określenie kraju 
pochodzenia żywności będzie opierać się 
na tych przepisach, które są dobrze znane 
podmiotom handlowym i organom 
administracji, co powinno ułatwić ich 
wdrożenie. 

(31) Niepreferencyjne zasady pochodzenia 
obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej 
zostały określone w rozporządzeniu Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy 
Kodeks Celny i w jego przepisach 
wykonawczych zawartych 
w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 
2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiającym przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny. Określenie kraju 
pochodzenia żywności będzie opierać się 
na tych przepisach, które są dobrze znane 
podmiotom handlowym i organom 
administracji, co powinno ułatwić ich 
wdrożenie. W przypadku mięsa i żywności 
zawierającej mięso zastosowanie mają 
bardziej zróżnicowane przepisy, 
uwzględniające miejsca urodzenia, 
hodowli i uboju.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku mięsa nie wystarczy podawać tylko jednego miejsca pochodzenia, jeżeli jest ono 
inne w odniesieniu do urodzenia, hodowli i uboju. Jak wykazały badania, miejsce gdzie 
zwierzęta się urodziły oraz były hodowane i zostały ubite ma dla konsumentów duże 
znaczenie.

Poprawka 176
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Do informacji o wartości odżywczej 
podanych na przodzie opakowania należy 
dołączyć ich wyjaśnienie.

Or. en

Poprawka 177
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 
diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości odżywczej tych napojów, w 
szczególności mieszanych napojów 
alkoholowych.

(34) Konsumenci powinni zdawać sobie 
sprawę z potencjalnego znaczenia napojów 
alkoholowych w ich ogólnej diecie. 
Dlatego w okresie obowiązywania 
odstępstw Komisja i zainteresowane 
podmioty przeprowadzą badania, aby 
dowiedzieć się, jakie informacje są 
konsumentom najbardziej przydatne i jak 
można je najskuteczniej udostępnić.

Or. de

Uzasadnienie

Informacje dotyczące wartości odżywczej i składników napojów alkoholowych należy 
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ponownie poddać pod rozwagę. Komisja powinna przedłożyć praktyczne i jednolite wnioski 
dotyczące w równym stopniu wszystkich napojów alkoholowych.

Poprawka 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 
diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości odżywczej tych napojów, 
w szczególności mieszanych napojów 
alkoholowych.

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 
diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości energetycznej wszystkich 
napojów alkoholowych i zawartości w nich 
węglowodanów.

Or. en

Poprawka 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 
diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości odżywczej tych napojów, 
w szczególności mieszanych napojów 
alkoholowych.

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 
diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości odżywczej napojów 
alkoholowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem niniejszego rozporządzenia jest wysoki poziom ochrony zdrowia 
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konsumentów, przepis ten musi mieć zastosowanie do wszystkich napojów alkoholowych. 

Poprawka 180
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta 
i służyły celowi informacyjnemu, 
w którym je wprowadzono, biorąc pod 
uwagę aktualną wiedzę na temat żywienia, 
powinny być one proste i łatwo 
zrozumiałe. Przeprowadzone badania 
wskazują na to, że konsumenci za 
przydatne przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych uważają informacje 
w głównym polu widzenia lub „z przodu 
opakowania”. Dlatego w celu zapewnienia 
łatwego dostrzegania przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
powinny one się znajdować w głównym 
polu widzenia etykiety.

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta 
i służyły celowi informacyjnemu, 
w którym je wprowadzono, biorąc pod 
uwagę aktualną wiedzę na temat żywienia, 
powinny być one proste i łatwo 
zrozumiałe. Przeprowadzone badania 
wskazują na to, że konsumenci życzą sobie 
podawania w głównym polu widzenia lub 
„z przodu opakowania” informacji
o czterech najważniejszych składnikach 
odżywczych, gdyż uważają je za przydatne 
przy podejmowaniu decyzji zakupowych. 
Dlatego te ograniczone informacje 
o wartości odżywczej powinny być 
obowiązkowo podane na przodzie 
opakowania i uzupełnione pełniejszymi 
obowiązkowymi informacjami o wartości 
odżywczej podanymi z tyłu opakowania. 
Ponadto z tyłu opakowania należy 
wyjaśnić konsumentom w oddzielnym 
oświadczeniu, czy dany produkt spożywczy 
zawiera genetycznie modyfikowane 
organizmy lub jest wyprodukowany 
z wykorzystaniem nanotechnologii.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wynika z badań, konsumenci życzą sobie obowiązkowego podawania na przodzie 
opakowania informacji o ograniczonej liczbie składników odżywczych, co pomaga im 
w podejmowaniu decyzji zakupowych. Większość konsumentów chciałaby uzupełniania tych 
ograniczonych informacji o podawane z tyłu opakowania bardziej szczegółowe obowiązkowe 
oświadczenie o składnikach odżywczych.
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Poprawka 181
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta 
i służyły celowi informacyjnemu, 
w którym je wprowadzono, biorąc pod 
uwagę aktualną wiedzę na temat żywienia, 
powinny być one proste i łatwo 
zrozumiałe. Przeprowadzone badania
wskazują na to, że konsumenci za 
przydatne przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych uważają informacje 
w głównym polu widzenia lub „z przodu 
opakowania”. Dlatego w celu zapewnienia 
łatwego dostrzegania przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
powinny one się znajdować w głównym 
polu widzenia etykiety.

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta 
i służyły celowi informacyjnemu, 
w którym je wprowadzono, biorąc pod 
uwagę aktualną wiedzę na temat żywienia, 
powinny być one proste i łatwo 
zrozumiałe. Badania przeprowadzone 
w niektórych państwach członkowskich
wskazują na to, że konsumenci za 
przydatne przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych uważają informacje dotyczące 
głównych substancji 
odżywczych/składników, podane
w głównym polu widzenia lub „z przodu 
opakowania”. Dzięki temu konsumenci 
mogą z łatwością dostrzec podstawowe 
informacje żywieniowe, jeżeli znajdują się 
one w głównym polu widzenia etykiety. 
Ale jeżeli konsumenci mają kupić taką 
żywność w oparciu o informacje 
umożliwiające dokonanie świadomego 
wyboru, wówczas łatwo widoczne, 
czytelne, jasne i zrozumiałe oznaczenie, 
umieszczone poniżej podstawowych 
informacji na przodzie opakowania, 
powinno obowiązkowo odsyłać 
konsumentów do informacji na temat 
wartości odżywczej z tyłu lub z boku 
opakowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje umieszczane na przodzie opakowania nie wystarczają konsumentowi do 
dokonania świadomego wyboru. Należy wprowadzić odniesienie do informacji na temat 
wartości odżywczej, spełniających dodatkowe wymogi w zakresie informowania. Niniejsza 
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poprawka ma na celu usunięcie pewnej dwuznaczności cechującej pierwotne sformułowanie.

Poprawka 182
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta 
i służyły celowi informacyjnemu, 
w którym je wprowadzono, biorąc pod 
uwagę aktualną wiedzę na temat żywienia, 
powinny być one proste i łatwo 
zrozumiałe. Przeprowadzone badania 
wskazują na to, że konsumenci za 
przydatne przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych uważają informacje
w głównym polu widzenia lub „z przodu 
opakowania”. Dlatego w celu zapewnienia 
łatwego dostrzegania przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
powinny one się znajdować w głównym 
polu widzenia etykiety.

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta 
i służyły celowi informacyjnemu, 
w którym je wprowadzono, biorąc pod 
uwagę aktualną wiedzę na temat żywienia, 
powinny być one proste i łatwo 
zrozumiałe. Przeprowadzone badania 
wskazują na to, że konsumenci życzą sobie 
podawania w głównym polu widzenia lub 
„z przodu opakowania” informacji
o czterech najważniejszych składnikach 
odżywczych, gdyż uważają je za przydatne 
przy podejmowaniu decyzji zakupowych. 
Dlatego te ograniczone informacje 
o wartości odżywczej powinny być 
obowiązkowo podane na przodzie 
opakowania i uzupełnione pełniejszymi 
obowiązkowymi informacjami o wartości 
odżywczej podanymi z tyłu opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Dla większej jasności.
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Poprawka 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów.
Jednak w skali całej Wspólnoty brak 
dowodów na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez 
przeciętnego konsumenta. Dlatego 
właściwe jest zezwolenie na 
opracowywanie różnych systemów 
i umożliwienie kontynuacji badań 
dotyczących zrozumienia ich przez 
konsumentów w różnych państwach 
członkowskich tak, aby w razie potrzeby 
można było wprowadzić zharmonizowane 
systemy.

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią systemy z elementami 
objaśniającymi, ponieważ pomagają im 
one w szybkim dokonywaniu świadomych 
wyborów. Dostępne dane dowodzą, że 
najlepszy i preferowany przez 
konsumentów jest uproszczony system 
etykietowania zawierający wielokolorowe 
kody, które łatwiej i szybciej objaśniają 
informacje żywieniowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Dostępne dane wskazują, że konsumenci wolą, aby informacje o składnikach odżywczych 
podawane na przodzie opakowania były wyrażane przy pomocy elementów objaśniających, 
mianowicie wielokolorowych kodów, gdyż pomaga im to w szybkim i łatwym dokonywaniu 
świadomych wyborów żywieniowych.
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Poprawka 184
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów. 
Jednak w skali całej Wspólnoty brak 
dowodów na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez 
przeciętnego konsumenta. Dlatego 
właściwe jest zezwolenie na 
opracowywanie różnych systemów 
i umożliwienie kontynuacji badań 
dotyczących zrozumienia ich przez 
konsumentów w różnych państwach 
członkowskich tak, aby w razie potrzeby 
można było wprowadzić zharmonizowane 
systemy.

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów. W
skali całej Wspólnoty nadal zbiera się 
i analizuje dowody na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez 
przeciętnego konsumenta. Coraz więcej 
danych wskazuje jednak, że najlepszy
i preferowany przez konsumentów jest 
uproszczony system etykietowania 
zawierający wielokolorowe kody, które 
łatwiej i szybciej objaśniają informacje 
żywieniowe. 

Or. en

Poprawka 185
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
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lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów. 
Jednak w skali całej Wspólnoty brak 
dowodów na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez 
przeciętnego konsumenta. Dlatego 
właściwe jest zezwolenie na 
opracowywanie różnych systemów 
i umożliwienie kontynuacji badań 
dotyczących zrozumienia ich przez 
konsumentów w różnych państwach 
członkowskich tak, aby w razie potrzeby 
można było wprowadzić zharmonizowane 
systemy.

lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią systemy z elementami 
objaśniającymi, ponieważ pomagają im 
one w szybkim dokonywaniu świadomych 
wyborów. Dostępne dane dowodzą, że 
najlepszy i preferowany przez 
konsumentów jest uproszczony system 
etykietowania zawierający wielokolorowe 
kody, które łatwiej i szybciej objaśniają 
informacje żywieniowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dostępne dane wskazują, że konsumenci wolą, aby informacje o składnikach odżywczych 
podawane na przodzie opakowania były wyrażane przy pomocy elementów objaśniających, 
mianowicie wielokolorowych kodów, gdyż pomaga im to w szybkim i łatwym dokonywaniu 
świadomych wyborów żywieniowych.

Poprawka 186
Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje 
z sektora spożywczego, wskazują na to, że 
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konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów. 
Jednak w skali całej Wspólnoty brak 
dowodów na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez 
przeciętnego konsumenta. Dlatego 
właściwe jest zezwolenie na 
opracowywanie różnych systemów 
i umożliwienie kontynuacji badań 
dotyczących zrozumienia ich przez 
konsumentów w różnych państwach 
członkowskich tak, aby w razie potrzeby 
można było wprowadzić zharmonizowane 
systemy.

konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów. W
skali całej Wspólnoty nadal zbiera się 
i analizuje dowody na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez 
przeciętnego konsumenta. Coraz więcej 
danych wskazuje jednak, że najlepszy 
i preferowany przez konsumentów jest 
uproszczony system etykietowania 
zawierający wielokolorowe kody, które 
łatwiej i szybciej objaśniają informacje 
żywieniowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z badań pokazujących, że konsumenci chcieliby podawania 
z przodu opakowania ograniczonych informacji żywieniowych z elementami objaśniającymi. 
Preferują kolory czerwony, bursztynowy i zielony w zależności od tego, czy produkt 
spożywczy ma wysoką, średnią czy niską zawartość danych składników odżywczych. Definicja 
kwot referencyjnych na poziomie wysokim, średnim czy niskim powinna zostać ustalona 
w niezależnej opinii naukowej przyjętej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA).  

Poprawka 187
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Nie później niż pięć lat po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat badań poświęconych zrozumieniu 
przez konsumentów w państwach 
członkowskich różnych sposobów 
przedstawiania informacji o żywności. 
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W razie potrzeby Komisja przedstawia 
wniosek legislacyjny w sprawie lepszych 
ram w zakresie różnych sposobów 
informowania o żywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że niniejszy wniosek umożliwia różne sposoby udostępniania informacji 
w państwach członkowskich, właściwym rozwiązaniem jest nałożenie na Komisję obowiązku 
przedkładania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania w określonym terminie, 
w którym będzie ona mogła – w razie konieczności – zaproponować przegląd obowiązujących 
przepisów, aby wspólnymi ramami objąć różne systemy.

Poprawka 188
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Informację w głównym polu widzenia 
o ilości składników pokarmowych 
i wskaźnikach porównawczych w łatwo 
rozpoznawalnej formie, umożliwiającej 
ocenę właściwości odżywczych żywności, 
należy uważać w całości za część 
informacji o wartości odżywczej i nie 
należy jej traktować jak grupę 
indywidualnych oświadczeń.

(39) Informację o wartości odżywczej 
podaną w głównym polu widzenia o ilości 
składników pokarmowych i wskaźnikach 
porównawczych w łatwo rozpoznawalnej 
formie i w wyraźnym miejscu dla
umożliwienia oceny właściwości 
odżywczych żywności, należy uważać 
w całości za część informacji o wartości 
odżywczej i nie należy jej traktować jak 
grupę indywidualnych oświadczeń.

Or. en
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Poprawka 189
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Informację w głównym polu widzenia 
o ilości składników pokarmowych 
i wskaźnikach porównawczych w łatwo 
rozpoznawalnej formie, umożliwiającej 
ocenę właściwości odżywczych żywności, 
należy uważać w całości za część 
informacji o wartości odżywczej i nie 
należy jej traktować jak grupę 
indywidualnych oświadczeń.

(39) Informację o wartości odżywczej 
podaną w głównym polu widzenia, 
a dotyczącą ilości składników 
pokarmowych i wskaźnikach 
porównawczych w łatwo rozpoznawalnej 
formie i w wyraźnym miejscu dla
umożliwienia oceny właściwości 
odżywczych żywności, należy uważać 
w całości za część informacji o wartości 
odżywczej i nie należy jej traktować jak 
grupę indywidualnych oświadczeń.

Or. en

Poprawka 190
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Informację w głównym polu widzenia 
o ilości składników pokarmowych 
i wskaźnikach porównawczych w łatwo 
rozpoznawalnej formie, umożliwiającej 
ocenę właściwości odżywczych żywności, 
należy uważać w całości za część 
informacji o wartości odżywczej i nie 
należy jej traktować jak grupę 
indywidualnych oświadczeń.

(39) Informację o wartości odżywczej 
podaną w głównym polu widzenia, 
a dotyczącą ilości składników 
pokarmowych i wskaźnikach 
porównawczych w łatwo rozpoznawalnej 
formie i w wyraźnym miejscu dla
umożliwienia oceny właściwości 
odżywczych żywności, należy uważać 
w całości za część informacji o wartości 
odżywczej i nie należy jej traktować jak 
grupę indywidualnych oświadczeń.

Or. en
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Poprawka 191
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Informację w głównym polu widzenia 
o ilości składników pokarmowych 
i wskaźnikach porównawczych w łatwo 
rozpoznawalnej formie, umożliwiającej
ocenę właściwości odżywczych żywności, 
należy uważać w całości za część 
informacji o wartości odżywczej i nie 
należy jej traktować jak grupę 
indywidualnych oświadczeń.

(39) Informację o wartości odżywczej 
podaną w głównym polu widzenia, 
a dotyczącą ilości składników 
pokarmowych i wskaźnikach 
porównawczych w łatwo rozpoznawalnej 
formie, umożliwiającej ocenę właściwości 
odżywczych żywności, należy uważać 
w całości za część informacji o wartości 
odżywczej i nie należy jej traktować jak 
grupę indywidualnych oświadczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Dla większej jasności.

Poprawka 192
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Zależnie od miejscowych warunków 
i okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej. Chociaż 
w takich przypadkach zapotrzebowanie 
konsumentów na inne informacje jest 
ograniczone, informacje na temat 
potencjalnych alergenów uważa się za 
bardzo ważne. Dane dowodowe sugerują, 
że większość reakcji alergicznych na 
żywność można przypisać spożyciu 

(41) Zależnie od miejscowych warunków 
i okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej oraz 
paczkowanych produktów spożywczych 
i posiłków, produkowanych 
i dostarczanych bezpośrednio 
konsumentom finalnym przez lokalne 
placówki handlu detalicznego lub zakłady 
żywienia zbiorowego, jeżeli te produkty 
spożywcze i posiłki wyprodukowane 
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niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom.

zostały w nieustandaryzowany sposób 
dopuszczający częste zmiany składników 
i przepisów. Chociaż w takich przypadkach 
zapotrzebowanie konsumentów na inne 
informacje jest ograniczone, informacje na 
temat potencjalnych alergenów uważa się 
za bardzo ważne. Dane dowodowe 
sugerują, że większość reakcji alergicznych 
na żywność można przypisać spożyciu 
niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom.

Or. en

Uzasadnienie

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

Poprawka 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Zależnie od miejscowych warunków 
i okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej. Chociaż 
w takich przypadkach zapotrzebowanie 
konsumentów na inne informacje jest 
ograniczone, informacje na temat 
potencjalnych alergenów uważa się za 

(41) Zależnie od miejscowych warunków 
i okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej.
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bardzo ważne. Dane dowodowe sugerują, 
że większość reakcji alergicznych na 
żywność można przypisać spożyciu 
niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachować prawo do decydowania, które dane szczegółowe są 
obowiązkowe w odniesieniu do żywności niepaczkowanej. Ponieważ nie ma to wpływu na 
rynek wewnętrzny, nie należy zmieniać obecnego systemu dotyczącego żywności 
niepaczkowanej. 

Poprawka 194
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Państwa członkowskie nie powinny 
mieć możliwości przyjmowania przepisów 
innych niż określone w niniejszym 
rozporządzeniu w dziedzinie, którą ono 
harmonizuje, chyba że jest to wyraźnie 
w nim wskazane.

(42) Państwa członkowskie nie powinny 
mieć możliwości przyjmowania przepisów 
innych niż określone w niniejszym 
rozporządzeniu w dziedzinie, którą ono 
harmonizuje, chyba że jest to wyraźnie 
w nim wskazane. Jednak ponieważ 
krajowe wymogi w zakresie etykietowania 
mogą stwarzać przeszkody dla swobody 
przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym, państwa członkowskie 
powinny wykazać, dlaczego takie środki są 
konieczne, oraz określić kroki, jakie 
podejmą w celu zagwarantowania, że będą 
one stosowane w sposób jak najmniej 
ograniczający handel.

Or. en

Uzasadnienie

Jedną z najważniejszych przyczyn leżących u podstaw niniejszego wniosku jest uproszczenie 
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zasad i zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ponieważ przepisy krajowe 
powodują dodatkowe koszty dla przemysłu i komplikują swobodny przepływ towarów, należy 
wymagać dowodów, które uzasadnią ich wprowadzenie i wykażą, że ich stosowanie jest 
zgodne z zasadą swobodnego przepływu towarów.

Poprawka 195
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) W przypadku niewiążących zasad, 
przy prezentacji informacji o wartości 
odżywczej w ramach krajowego systemu 
powinno być możliwe korzystanie z 
graficznych form czy symboli, o ile nie
wprowadzają one konsumentów w błąd i 
istnieją dowody na to, że przeciętny 
konsument jest w stanie zrozumieć daną 
formę prezentacji.

Or. sv

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość dalszego korzystania z informacji o produkcie 
(np. symboli w rodzaju szwedzkiego systemu etykietowania z logo w kształcie dziurki od 
klucza), które okazały się skuteczne z punktu widzenia konsumentów.

Poprawka 196
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Aby umożliwić zainteresowanym 
stronom, w tym zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom, 
przekazywanie informacji żywieniowych 
na ich produktach, konieczne jest 

(49) Aby nie obciążać nadmiernie 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw sektora drobnej 
wytwórczości spożywczej ani placówek 
detalicznych sprzedających żywność, do 
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stopniowe wdrażanie środków 
wprowadzających obowiązek 
zamieszczania informacji żywieniowych w 
trakcie wydłużonych okresów 
przejściowych, z uwzględnieniem 
dodatkowego okresu przejściowego dla 
mikroprzedsiębiorstw.

których zalicza się również zakłady 
żywienia zbiorowego, ani też 
bezpośredniej sprzedaży żywności przez 
rolników, należy wyłączyć ich produkty z 
systemu podawania informacji o wartości 
odżywczej.

Or. de

Uzasadnienie

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Poprawka 197
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Aby umożliwić zainteresowanym 
stronom, w tym zwłaszcza małym i 
średnim przedsiębiorstwom,
przekazywanie informacji żywieniowych 
na ich produktach, konieczne jest 
stopniowe wdrażanie środków 
wprowadzających obowiązek 
zamieszczania informacji żywieniowych w 
trakcie wydłużonych okresów 
przejściowych, z uwzględnieniem 
dodatkowego okresu przejściowego dla 
mikroprzedsiębiorstw.

(49) W celu uniknięcia nieracjonalnych 
obciążeń i biurokracji w przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw, które 
obejmują wszystkie zakłady żywienia 
zbiorowego (np. restauracje, stołówki 
pracownicze, szkoły, żłobki i szpitale), ich 
produkty powinny być zwolnione z 
wymogu podawania informacji o wartości 
odżywczej.

Or. sv
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Uzasadnienie

Nieracjonalne jest obciążenie administracyjne mogące wynikać z braku zwolnienia 
przedsiębiorstw – z natury stykających się bezpośrednio z konsumentami finalnymi –
z wymogu przedstawiania informacji o wartości odżywczej. Wymaganie to jest nieracjonalne, 
gdyż wartość odżywcza związana z takimi działaniami prawie zawsze zmienia się z dnia na 
dzień w zależności od używanych przed przedsiębiorcę surowców.

Poprawka 198
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) Jest rzeczą oczywistą, że również w 
wyrobach zakładów drobnej wytwórczości
spożywczej oraz w świeżej żywności, 
przygotowywanej bezpośrednio w miejscu 
sprzedaży w detalicznych punktach 
oferujących żywność, znajdują się 
substancje, które u osób wrażliwych mogą 
wywoływać alergie lub reakcje 
nietolerancji. Jednak ze względu na fakt,
że właśnie produkty niepaczkowane 
sprzedaje się poprzez bezpośredni kontakt 
z klientem, udzielenie odpowiednich 
informacji powinno być np. możliwe w 
ramach rozmowy ze sprzedawcą lub 
poprzez umieszczenie w sklepie w 
wyraźnie widocznym miejscu szyldu 
informacyjnego bądź też udostępnienie 
materiałów informacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Udostępnienie obszernych informacji o alergenach występujących we wszystkich produktach 
jest prawie niemożliwe w przypadku towarów niepaczkowanych i doprowadziłoby do 
znacznego osłabienia konkurencyjności zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 
powstania dodatkowych kosztów. W zakładach o ograniczonej powierzchni produkcyjnej nie 
można ponadto wykluczyć zanieczyszczenia krzyżowego. 
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Poprawka 199
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
ogólne zasady, wymagania i zakresy 
odpowiedzialności dotyczące informacji o 
żywności, a w szczególności etykietowania 
żywności. Ustanawia środki gwarantujące 
konsumentom prawo do informacji i 
procedury przekazywania informacji na 
temat żywności, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia elastyczności 
wystarczającej do reagowania na przyszłe 
zmiany i nowe wymagania informacyjne.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W art. 1 ust. 2 jest mowa o celu pozbawionym jasnej treści normatywnej. Dlatego też ze 
względów legislacyjnych należy go wykreślić z tekstu rozporządzenia lub co najwyżej 
zamieścić w charakterze punktu preambuły.

Poprawka 200
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania
informacji na temat żywności 
konsumentom.

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, jeżeli 
ma miejsce przekazywanie konsumentom 
informacji na temat żywności.

Dotyczy ono wszelkich środków 
spożywczych przeznaczonych dla 
konsumenta finalnego, w tym środków 

Dotyczy ono wszelkiej żywności
paczkowanej przeznaczonej do 
dostarczenia konsumentowi finalnemu, a 
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dostarczanych przez zakłady żywienia 
zbiorowego i przeznaczonych do 
dostarczenia do zakładów żywienia 
zbiorowego. 

także żywności, która ma zostać 
dostarczona do zakładów żywienia 
zbiorowego.

Nie dotyczy ono żywności, którą przed 
przekazaniem konsumentowi finalnemu 
pakuje się bezpośrednio w miejscu 
sprzedaży.
Usługi garmażeryjne świadczone przez 
przedsiębiorstwa transportowe są objęte 
niniejszym rozporządzeniem tylko 
wówczas, jeżeli są oferowane na 
połączeniach między dwoma punktami na 
terytorium Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären.

Poprawka 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
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konsumentom. konsumentom.
Dotyczy ono wszelkiej żywności 
przeznaczonej dla konsumenta finalnego, 
w tym żywności dostarczanej przez 
zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

Dotyczy ono wszelkiej żywności 
przeznaczonej dla konsumenta finalnego, 
w tym żywności dostarczanej przez 
zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
10 pracowników, których roczne obroty 
lub bilans nie przekraczają 2 mln euro, 
nie są objęte niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million
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Poprawka 202
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
konsumentom.

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
konsumentom finalnym.

Dotyczy ono wszelkiej żywności 
przeznaczonej dla konsumenta finalnego, 
w tym żywności dostarczanej przez 
zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

Dotyczy ono wszelkiej żywności 
przeznaczonej dla konsumenta finalnego, 
w tym żywności dostarczanej przez 
zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu zakresu rozporządzenia i wyłączeniu informacji użytecznych 
jedynie w relacjach między przedsiębiorstwami, a nie dla konsumentów finalnych.

Poprawka 203
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
konsumentom.

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
konsumentom finalnym.

Dotyczy ono wszelkiej żywności 
przeznaczonej dla konsumenta finalnego, 
w tym żywności dostarczanej przez 

Dotyczy ono wszelkiej żywności 
przeznaczonej dla konsumenta finalnego, 
w tym żywności dostarczanej przez 
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zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu zakresu rozporządzenia oraz wyłączeniu informacji 
przekazywanych w kontekście relacji B2B, które to informacje nie są użyteczne dla 
konsumentów finalnych.

Poprawka 204
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów dotyczących 
etykietowania, przewidzianych 
w szczególnych aktach prawodawstwa 
Wspólnoty mających zastosowanie do 
konkretnych rodzajów żywności.

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów dotyczących 
etykietowania, przewidzianych 
w szczególnych aktach prawodawstwa 
Wspólnoty mających zastosowanie do 
konkretnych rodzajów żywności.

Do dnia ... Komisja opublikuje kompletny 
i zaktualizowany wykaz wymogów 
w zakresie etykietowania przewidzianych 
w szczegółowym prawodawstwie 
wspólnotowym mającym zastosowanie do 
określonych rodzajów żywności. Nie 
później niż … [18 miesięcy] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w sprawie 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem 
tych szczegółowych wymogów w zakresie 
etykietowania. W razie konieczności 
Komisja dołącza do sprawozdania 
odpowiedni wniosek.

Or. en
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Uzasadnienie

Uproszczenie stanowi jeden z głównych celów niniejszego wniosku. 

Zbyt wiele europejskich dyrektyw i rozporządzeń właściwych dla danego sektora zawiera 
przepisy dotyczące etykietowania.

Należy koniecznie zebrać je wszystkie razem, aby zweryfikować ich zgodność z zasadami 
ogólnymi oraz zapewnić łatwy dostęp do tego ogromnego zbioru wymogów wszystkim 
podmiotom i zainteresowanym stronom w łańcuchu żywnościowym, uwzględniając wszelkie 
ewentualne niespójności z zasadami ogólnymi.

Poprawka 205
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów dotyczących 
etykietowania, przewidzianych w 
szczególnych aktach prawodawstwa 
Wspólnoty mających zastosowanie do 
konkretnych rodzajów żywności.

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów dotyczących 
etykietowania, przewidzianych w 
szczególnych aktach prawodawstwa 
Wspólnoty mających zastosowanie do 
konkretnych rodzajów żywności. Do dnia 
[data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja publikuje wykaz 
wszystkich przepisów dotyczących 
etykietowania, zawartych w specjalnych 
przepisach prawnych Wspólnoty 
dotyczących określonych produktów 
żywnościowych, oraz udostępnia ten 
wykaz na stronach internetowych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.



AM\765208PL.doc 53/119 PE416.699v02-00

PL

Poprawka 206
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów dotyczących 
etykietowania, przewidzianych 
w szczególnych aktach prawodawstwa 
Wspólnoty mających zastosowanie do 
konkretnych rodzajów żywności.

4. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do działań w rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne w ramach 
imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszów lub spotkań.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia spójność prawodawstwa z duchem punktu 15 preambuły, który 
zwalnia imprezy charytatywne i jednorazowe. 

Poprawka 207
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „informacje o żywności” oznaczają 
informacje dotyczące żywności 
i udostępniane konsumentowi finalnemu za 
pośrednictwem etykiety, innych 
materiałów towarzyszących lub innych 
środków, w tym nowoczesnych narzędzi 
technologicznych lub przekazu ustnego. 
Nie obejmują one informacji handlowej 
zdefiniowanej w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego;

a) „informacje o żywności” oznaczają 
informacje dotyczące żywności 
i udostępniane konsumentowi finalnemu 
przez podmiot działający na rynku 
spożywczym za pośrednictwem etykiety lub 
innych środków informacji handlowej, 
w tym reklamy i marketingu, bezpośrednio 
związanych z promocją, sprzedażą lub 
dostawą danego produktu konsumentom,
w tym nowoczesnych narzędzi 
technologicznych. Nie obejmują one 
informacji handlowej zdefiniowanej 
w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
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informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja jest zbyt szeroka, ponieważ obejmowałaby również informacje 
przekazywane w celach pozahandlowych. Jej sformułowanie należy dostosować do treści art. 
3 ust. 3 rozporządzenia nr 178/2002 oraz art. 2 lit. d) dyrektywy 2005/29/WE w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych w celu zadbania o to, aby zakres definicji był ograniczony 
do podmiotów działających na rynku spożywczym i do informacji handlowych 
przekazywanych konsumentom finalnym.

Poprawka 208
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „prawo dotyczące informacji o 
żywności” oznacza przepisy wspólnotowe 
regulujące informacje o żywności, w 
szczególności dotyczące etykietowania, 
w tym przepisy o ogólnym charakterze 
dotyczące żywności ogółem lub określonej 
żywności i przepisy mające zastosowanie 
wyłącznie do określonej żywności;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wprowadzania tego przepisu. Znaczenie przepisu prawa dotyczącego 
informacji o żywności wynika z treści odpowiedniego przepisu. Należy zatem skreślić art. 2 
ust. 2b lit. b).
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Poprawka 209
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „obowiązkowe informacje o żywności” 
oznaczają dane szczegółowe, które muszą 
być przekazane konsumentowi finalnemu 
zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten jest zbędny. Definicja stwierdza jedynie, że obowiązkowe informacje to takie, 
które przewidziano w przepisach prawa (pleonazm). Należy zatem skreślić art. 2 ust. 2c lit. c).

Poprawka 210
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu 
i zakładom żywienia zbiorowego, 
składającą się ze środka spożywczego 
i opakowania, w które został on 
zapakowany przed oferowaniem na 
sprzedaż, niezależnie od tego, czy takie 
opakowanie obejmuje dany środek 
spożywczy całkowicie, czy też jedynie 
częściowo, lecz w taki sposób, że 
zawartość nie może być zmieniona bez 
otwarcia lub zmiany opakowania;

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu 
i zakładom żywienia zbiorowego, 
składającą się ze środka spożywczego 
i opakowania, w które został on 
zapakowany przed oferowaniem na 
sprzedaż, niezależnie od tego, czy takie 
opakowanie obejmuje dany środek 
spożywczy całkowicie, czy też jedynie 
częściowo, lecz w taki sposób, że 
zawartość nie może być zmieniona bez 
otwarcia lub zmiany opakowania, 
z wyjątkiem żywności paczkowanej 
w punkcie sprzedaży przed bezpośrednią 
sprzedażą konsumentowi;

Or. fr
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie niezbędne ze względu na wprowadzenie definicji żywności niepaczkowanej.

Poprawka 211
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu i 
zakładom żywienia zbiorowego, składającą 
się ze środka spożywczego i opakowania, 
w które został on zapakowany przed 
oferowaniem na sprzedaż, niezależnie od 
tego, czy takie opakowanie obejmuje dany 
środek spożywczy całkowicie, czy też 
jedynie częściowo, lecz w taki sposób, że 
zawartość nie może być zmieniona bez 
otwarcia lub zmiany opakowania;

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu i 
zakładom żywienia zbiorowego, składającą
się ze środka spożywczego i opakowania, 
w które został on zapakowany przed 
oferowaniem na sprzedaż, niezależnie od 
tego, czy takie opakowanie obejmuje dany 
środek spożywczy całkowicie, czy też 
jedynie częściowo, lecz w taki sposób, że 
zawartość nie może być zmieniona bez 
otwarcia lub zmiany opakowania; nie 
dotyczy to żywności niepaczkowanej;

Or. de

Uzasadnienie

Konieczność doprecyzowania wynika z nowej definicji „żywności niepaczkowanej”.

Poprawka 212
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu i 
zakładom żywienia zbiorowego, składającą 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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się ze środka spożywczego i opakowania, 
w które został on zapakowany przed 
oferowaniem na sprzedaż, niezależnie od 
tego, czy takie opakowanie obejmuje dany 
środek spożywczy całkowicie, czy też 
jedynie częściowo, lecz w taki sposób, że 
zawartość nie może być zmieniona bez 
otwarcia lub zmiany opakowania;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie językowe do używanej dotychczas terminologii dyrektywy 2000/13/WE o 
etykietowaniu. Nie ma powodu do zmieniania należycie wprowadzonych pojęć. [Dotyczy 
niemieckiej wersji językowej.]

Poprawka 213
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu i 
zakładom żywienia zbiorowego, składającą 
się ze środka spożywczego i opakowania, 
w które został on zapakowany przed 
oferowaniem na sprzedaż, niezależnie od 
tego, czy takie opakowanie obejmuje dany 
środek spożywczy całkowicie, czy też 
jedynie częściowo, lecz w taki sposób, że 
zawartość nie może być zmieniona bez 
otwarcia lub zmiany opakowania;

e) „żywność paczkowana” oznacza każdą 
pojedynczą sztukę przeznaczoną do 
prezentacji konsumentowi finalnemu i 
zakładom żywienia zbiorowego, składającą 
się ze środka spożywczego i opakowania, 
w które został on zapakowany przed 
oferowaniem na sprzedaż, niezależnie od 
tego, czy takie opakowanie obejmuje dany 
środek spożywczy całkowicie, czy też 
jedynie częściowo, lecz w taki sposób, że 
zawartość nie może być zmieniona bez 
otwarcia lub zmiany opakowania; nie 
dotyczy to żywności niepaczkowanej;

Or. de

Uzasadnienie

Konieczność doprecyzowania wynika z nowej definicji „żywności niepaczkowanej”.
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Poprawka 214
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” to żywność, 
którą oferuje się konsumentowi 
finalnemu bez opakowania i którą pakuje 
się dopiero w momencie sprzedaży 
konsumentowi finalnemu, a także 
żywność oraz produkty świeże pakowane 
na miejscu z przeznaczeniem do 
bezpośredniej sprzedaży.

Or. de

Uzasadnienie

W sklepach sprzedaje się również żywność paczkowaną, z reguły w pobliżu lady sklepowej 
obsługiwanej przez personel, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania konsumentów przy tych 
ladach. Podobnie jak w przypadku żywności paczkowanej zgodnie z indywidualnymi 
życzeniami konsumentów, z powodu różnorodności oferowanych produktów, ręcznego wyrobu 
i zmieniających się codziennie ofert w praktyce niemożliwe jest spełnienie obowiązku 
podawania informacji o produktach paczkowanych.

Poprawka 215
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” to wszelka 
żywność oferowana konsumentowi bez 
opakowania lub pakowana na jego 
życzenie, albo też żywność paczkowana w 
miejscu sprzedaży w celu bezpośredniej 
sprzedaży;

Or. de
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Uzasadnienie

W sklepach sprzedaje się również żywność paczkowaną, z reguły w pobliżu lady sklepowej 
obsługiwanej przez personel, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania konsumentów przy tych 
ladach. Podobnie jak w przypadku żywności paczkowanej zgodnie z indywidualnymi 
życzeniami konsumentów, z powodu różnorodności oferowanych produktów, ręcznego wyrobu 
i zmieniających się codziennie ofert w praktyce niemożliwe jest spełnienie obowiązku 
podawania informacji o produktach paczkowanych.

Poprawka 216
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” to żywność 
oferowana na sprzedaż bez opakowania, 
pakowana na życzenie konsumenta lub 
paczkowana w punkcie sprzedaży do 
bezpośredniej sprzedaży konsumentowi;

Or. fr

Uzasadnienie

W wielu sklepach żywność jest również paczkowana i sprzedawana w trybie samoobsługowym 
lub z udziałem personelu. Produkty tego rodzaju mają takie same cechy jak żywność oferowana 
bez opakowania lub pakowana na życzenie konsumenta. Różnorodność tych produktów, ich 
przygotowywanie lub wyrób na niewielką skalę w sklepach lub małych przyległych zakładach, 
zróżnicowanie składu i receptur uniemożliwiają wprowadzenie przepisów o charakterze 
obowiązkowym.

Poprawka 217
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” to wszelka 
żywność oferowana konsumentowi bez 
opakowania lub pakowana na jego 
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życzenie, albo też żywność paczkowana w 
miejscu sprzedaży w celu bezpośredniej 
sprzedaży;

Or. de

Uzasadnienie

W sklepach sprzedaje się również żywność paczkowaną, z reguły w pobliżu lady sklepowej 
obsługiwanej przez personel, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania konsumentów przy tych 
ladach. Podobnie jak w przypadku żywności paczkowanej zgodnie z indywidualnymi 
życzeniami konsumentów, z powodu różnorodności oferowanych produktów, ręcznego wyrobu 
i zmieniających się codziennie ofert w praktyce niemożliwe jest spełnienie obowiązku 
podawania informacji o produktach paczkowanych.

Poprawka 218
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „składnik” oznacza każdą substancję, 
włączając w to dodatki do środków 
spożywczych, enzymy stosowane w 
żywności oraz każdy komponent składnika 
złożonego, użytą przy wytworzeniu lub 
przygotowywaniu żywności i nadal obecną 
w produkcie gotowym, nawet jeżeli jej 
forma uległa zmianie; pozostałości nie 
uważa się za składniki;

f) „składnik” oznacza każdą substancję, 
włączając w to dodatki do środków 
spożywczych, enzymy stosowane w 
żywności oraz każdy składnik składnika 
złożonego, użytą przy wytworzeniu lub 
przygotowywaniu żywności i nadal obecną 
w produkcie gotowym, nawet jeżeli jej 
forma uległa zmianie;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie i dostosowanie do używanych obecnie pojęć. Jeżeli nie 
ma odniesienia do komponentów jako części składowych, nie istnieje konieczność 
wyjaśniania, że pozostałości nie uważa się za składniki.
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Poprawka 219
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „składnik” oznacza każdą substancję, 
włączając w to dodatki do środków 
spożywczych, enzymy stosowane 
w żywności oraz każdy komponent 
składnika złożonego, użytą przy 
wytworzeniu lub przygotowywaniu 
żywności i nadal obecną w produkcie 
gotowym, nawet jeżeli jej forma uległa 
zmianie; pozostałości nie uważa się za 
składniki;

f) „składnik” oznacza każdą substancję, 
włączając w to dodatki do środków 
spożywczych, enzymy stosowane 
w żywności oraz każdy składnik składnika 
złożonego, użytą przy wytworzeniu lub 
przygotowywaniu żywności i nadal obecną 
w produkcie gotowym, nawet jeżeli jej 
forma uległa zmianie; pozostałości nie 
uważa się za składniki;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana definicji składnika pociągnęłaby za sobą niepożądane skutki dla prawodawstwa 
wspólnotowego, które odwołuje się do definicji składnika (np. rozporządzenie 1829/2003).

Poprawka 220
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „składnik” oznacza każdą substancję, 
włączając w to dodatki do środków 
spożywczych, enzymy stosowane w 
żywności oraz każdy komponent składnika 
złożonego, użytą przy wytworzeniu lub 
przygotowywaniu żywności i nadal obecną 
w produkcie gotowym, nawet jeżeli jej 
forma uległa zmianie; pozostałości nie 
uważa się za składniki;

f) „składnik” oznacza każdą substancję, 
włączając w to dodatki do środków 
spożywczych, enzymy spożywcze oraz 
każdy składnik składnika złożonego, użytą 
przy wytworzeniu lub przygotowywaniu 
środka spożywczego i nadal obecną w 
produkcie gotowym, nawet jeżeli jej forma 
uległa zmianie;

Or. es
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Uzasadnienie

Z niniejszej definicji należy usunąć pojęcie pozostałości, aby dostosować definicję do 
rozporządzenia nr 178/2002 ustanawiającego ogólne wymogi prawa żywnościowego. 
Definicja podana w art. 2 omawianego rozporządzenia stanowi, że żywność nie zawiera 
„pozostałości i zanieczyszczeń”. Ponadto wyraz „komponent” należy zastąpić wyrazem 
„składnik” dla spójności z ust. 2 lit. h) tego samego artykułu.

Poprawka 221
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „miejsce pochodzenia” oznacza 
jakiekolwiek miejsce, z którego według 
zamieszczonych wskazań pochodzi 
żywność, a które nie stanowi „kraju 
pochodzenia”, zgodnie z jego określeniem 
zawartym w art. 23–26 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Obecny art. 2 ust. 1 lit. a) pkt i) dyrektywy 2000/13/WE określa jasną i praktyczną zasadę 
oznaczania pochodzenia. Sektor zna ten przepis i jego stosowanie, które nie stwarza żadnych 
problemów. Również na poziomie CODEX-u nie dokonuje się już rozróżnienia między krajem 
pochodzenia a miejscem pochodzenia. Należy zachować to podejście w prawie UE, zgodnie 
z dyrektywą 2000/13/WE.

Poprawka 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „miejsce pochodzenia” oznacza g) „miejsce pochodzenia” oznacza 
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jakiekolwiek miejsce, z którego według 
zamieszczonych wskazań pochodzi 
żywność, a które nie stanowi „kraju 
pochodzenia”, zgodnie z jego określeniem 
zawartym w art. 23–26 rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92;

jakiekolwiek miejsce, z którego według 
zamieszczonych wskazań pochodzi 
żywność, a które nie stanowi „kraju 
pochodzenia”; 

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać definicję „kraju pochodzenia”, aby odróżnić ją od definicji „miejsca 
pochodzenia”.

Poprawka 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „kraj pochodzenia” oznacza miejsce 
pochodzenia podstawowego surowca 
rolnego wykorzystanego do przygotowania 
danego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać definicję „kraju pochodzenia”, aby odróżnić ją od definicji „miejsca 
pochodzenia”.
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Poprawka 224
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „pole widzenia” oznacza wszystkie 
powierzchnie opakowania, na których treść 
można odczytać z pojedynczego punktu 
widzenia, co pozwala na szybki i łatwy 
dostęp do informacji zawartych w 
etykietowaniu poprzez umożliwienie 
konsumentom odczytania tych informacji
bez konieczności obracania opakowania;

k) „pole widzenia” oznacza wszystkie 
powierzchnie opakowania, na których treść 
można odczytać z pojedynczego punktu 
widzenia, co pozwala na szybki i łatwy 
dostęp do informacji zawartych na 
etykiecie poprzez umożliwienie 
konsumentom odczytania tych informacji;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie językowe do stosowanej dotychczas terminologii dyrektywy 2000/13/WE o 
etykietowaniu. Wyłączenie „konieczności obracania” jest ponadto sprzeczne z obecnym 
stanem prawnym oraz odpowiednio z możliwością wskazania na inne miejsca opakowania, 
dlatego należałoby je ostatecznie skreślić.

Poprawka 225
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „nazwa prawna” oznacza nazwę 
żywności określoną w odnośnych 
przepisach wspólnotowych lub, w 
przypadku braku takich przepisów 
wspólnotowych, nazwę przewidzianą w 
przepisach w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
mających zastosowanie w państwie 
członkowskim, w którym żywność jest 
sprzedawana konsumentowi finalnemu 
lub zakładom żywienia zbiorowego;

skreślona
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Or. de

Uzasadnienie

Zawartość znaczeniowa definicji z art. 2 lit. l) jest niejasna. Wyrażenie „nazwa prawna” 
oznacza w języku niemieckim każdą nazwę, która nie narusza przepisów prawa. Z tego 
względu lepiej byłoby mówić o „nazwach przewidzianych przepisami prawa”, jak ma to 
miejsce do tej pory. Nazwy te trzeba jednak zdefiniować (pleonazm). Proponuje się 
uregulowanie pojęć w powiązaniu z art. 18. 

Poprawka 226
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „nazwa zwyczajowa” oznacza nazwę, 
która jest akceptowana jako nazwa 
żywności przez konsumentów w państwie 
członkowskim, w którym żywność jest 
sprzedawana, bez potrzeby jej dalszego 
wyjaśniania;

m) „nazwa, pod którą artykuł jest 
sprzedawany” oznacza nazwę, która jest 
akceptowana jako nazwa żywności przez 
konsumentów w państwie członkowskim, 
w którym żywność jest sprzedawana, bez 
potrzeby jej dalszego wyjaśniania;

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować stosowany dotychczas termin „nazwa, pod którą artykuł jest sprzedawany”, 
którego użyto w dyrektywie na temat etykietowania 2000/13/WE (por. art. 5 lit. a). 

Poprawka 227
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „podstawowy składnik” oznacza każdy 
istotny i/lub charakterystyczny składnik 

skreślona
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żywności;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ sprzeciwiamy się podejmowanej przez Komisję próbie rozszerzenia istniejących 
przepisów dotyczących oznaczania pochodzenia, nie ma potrzeby wprowadzania definicji 
podstawowego, istotnego i charakterystycznego składnika, które do tej pory nie były 
stosowane w kontekście prawa żywnościowego. Jako że stale opowiadamy się za 
uproszczeniem, jesteśmy przeciwni nieustannemu tworzeniu nowych terminów i pojęć, 
nieprzynoszących widocznych korzyści.

Kryteria te są niepraktyczne. Są one w mylący sposób niespójne z definicjami QUID. Poziom 
50% nie ma takiego samego znaczenia praktycznego dla wszystkich produktów 
żywnościowych.

Poprawka 228
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „podstawowy składnik” oznacza każdy 
istotny i/lub charakterystyczny składnik 
żywności;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Definicja zbędna, gdyż terminu nie używa się w dalszej części rozporządzenia. Należy ją 
zatem skreślić.
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Poprawka 229
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „istotny składnik” oznacza składnik 
żywności, który stanowi więcej niż 50 % 
takiej żywności;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ sprzeciwiamy się podejmowanej przez Komisję próbie rozszerzenia istniejących 
przepisów dotyczących oznaczania pochodzenia, nie ma potrzeby wprowadzania definicji 
podstawowego, istotnego i charakterystycznego składnika, które do tej pory nie były 
stosowane w kontekście prawa żywnościowego. Jako że stale opowiadamy się za 
uproszczeniem, jesteśmy przeciwni nieustannemu tworzeniu nowych terminów i pojęć, 
nieprzynoszących widocznych korzyści.

Kryteria te są niepraktyczne. Są one w mylący sposób niespójne z definicjami QUID. Poziom 
50% nie ma takiego samego znaczenia praktycznego dla wszystkich produktów 
żywnościowych.

Poprawka 230
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „istotny składnik” oznacza składnik 
żywności, który stanowi więcej niż 50 % 
takiej żywności;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Definicja zbędna, gdyż terminu nie używa się w dalszej części rozporządzenia. Należy ją 
zatem skreślić.
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Poprawka 231
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „charakterystyczny składnik” oznacza 
każdy składnik żywności, który jest na 
ogół kojarzony z nazwą żywności przez 
konsumenta i w odniesieniu do którego 
jest wymagane w większości przypadków 
oznaczenie ilościowe;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ sprzeciwiamy się podejmowanej przez Komisję próbie rozszerzenia istniejących 
przepisów dotyczących oznaczania pochodzenia, nie ma potrzeby wprowadzania definicji 
podstawowego, istotnego i charakterystycznego składnika, które do tej pory nie były 
stosowane w kontekście prawa żywnościowego. Jako że stale opowiadamy się za 
uproszczeniem, jesteśmy przeciwni nieustannemu tworzeniu nowych terminów i pojęć, 
nieprzynoszących widocznych korzyści.

Kryteria te są niepraktyczne. Są one w mylący sposób niespójne z definicjami QUID. Poziom 
50% nie ma takiego samego znaczenia praktycznego dla wszystkich produktów 
żywnościowych.

Poprawka 232
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „charakterystyczny składnik” oznacza 
każdy składnik żywności, który jest na 
ogół kojarzony z nazwą żywności przez 
konsumenta i w odniesieniu do którego 
jest wymagane w większości przypadków 
oznaczenie ilościowe;

skreślona
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Or. de

Uzasadnienie

Definicja zbędna, gdyż terminu nie używa się w dalszej części rozporządzenia. Należy ją 
zatem skreślić.

Poprawka 233
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera s)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „data minimalnej trwałości żywności” 
oznacza datę, do której żywność 
zachowuje swoje szczególne właściwości 
pod warunkiem jej właściwego 
przechowywania;

s) „data minimalnej trwałości żywności” 
oznacza datę, do której żywność 
zachowuje swoje szczególne właściwości 
pod warunkiem jej właściwego 
przechowywania i po której produktu nie 
można wprowadzać do sprzedaży;

Or. es

Uzasadnienie

Definicja powinna być bardziej szczegółowa i zawierać odniesienie do możliwości 
wprowadzania produktu do sprzedaży.

Poprawka 234
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera sa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „data produkcji” to data 
wyprodukowania, ewentualnie 
zapakowania i zamrożenia produktu.

Or. de
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Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia tej definicji wynika z art. 25.

Poprawka 235
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera t)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „najlepsze praktyki” oznaczają normy, 
systemy, inicjatywy lub wszelkie inne 
działania zatwierdzone przez właściwe 
organy, w przypadku których wykazano 
na podstawie doświadczenia i badań, że są 
najskuteczniejsze dla większości 
konsumentów i są uważane za wzorcowe. 

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie spójne ze skreśleniem rozdziałów 6 i 7.

Poprawka 236
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ta) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „graficzne formy lub symbole” 
oznaczają czytelne graficzne wyrażenie 
lub przedstawienie ogólnej lub szczególnej 
zawartości odżywczej produktu w formie 
mogącej obejmować liczby, tabele lub 
wielokolorowe kody.

Or. en
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Poprawka 237
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ta) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „data produkcji” oznacza datę, 
w której żywność staje się produktem 
zgodnym z opisem. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby lepiej informować konsumentów, należy wprowadzić definicję daty produkcji. 
Proponowana definicja jest identyczna z definicją w Codex-ie (CODEX STAN 1-1985).

Poprawka 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ta) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „przetwarzanie” oznacza proces, 
w którym co najmniej jeden surowiec 
rolny zostaje przekształcony w gotowy 
produkt.

Or. en
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Poprawka 239
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ta) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „targ lokalny lub rolniczy” oznacza 
targ, na którym rolnicy, hodowcy lub 
lokalni producenci żywności sprzedają 
swoje produkty lub produkty lokalne 
bezpośrednio odbiorcom. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje elastyczność w egzekwowaniu zasad etykietowania produktów 
spożywczych na targach lokalnych i rolniczych.

Poprawka 240
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ta) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „główne pole widzenia” oznacza 
„przód opakowania”.

Or. en

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pojęcia „główne pole widzenia”.
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Poprawka 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
kraj pochodzenia żywności będzie odnosił 
się do pochodzenia żywności zgodnie 
z określeniem zawartym w art. 23-26 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.

3. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
kraj pochodzenia żywności będzie odnosił 
się do pochodzenia żywności zgodnie 
z określeniem zawartym w art. 23-26 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.

W przypadku mięsa i żywności 
zawierającej mięso pochodzenie żywności 
lub odnośnego składnika określa się jako 
kraj, w którym zwierzę urodziło się, było 
hodowane przez większość życia i zostało 
ubite. Jeżeli wszystkie te miejsca są różne, 
należy wszystkie trzy podać w przypadku 
odwołania do „kraju pochodzenia”. 

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku mięsa nie wystarczy podawać tylko jednego miejsca pochodzenia, jeżeli jest ono 
inne w odniesieniu do urodzenia, hodowli i uboju. Jak wykazały badania, miejsce urodzenia, 
hodowli i uboju zwierząt ma duże znaczenie dla konsumentów.

Poprawka 242
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy dotyczące informacji 
o żywności zmierzają do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
i interesów konsumentów poprzez 
zapewnienie konsumentom finalnym 
podstaw do dokonywania świadomych 
wyborów oraz bezpiecznego stosowania 

1. Przepisy dotyczące informacji 
o żywności zmierzają do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
i interesów konsumentów poprzez 
zapewnienie konsumentom finalnym 
podstaw do dokonywania świadomych 
wyborów oraz bezpiecznego stosowania 
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żywności, ze szczególnym 
uwzględnieniem uwarunkowań 
zdrowotnych, ekonomicznych, 
środowiskowych, społecznych i etycznych.

żywności, ze szczególnym 
uwzględnieniem uwarunkowań 
zdrowotnych, ekonomicznych, 
środowiskowych, społecznych i etycznych
oraz dotyczących dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 243
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy dotyczące informacji 
o żywności zmierzają do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
i interesów konsumentów poprzez 
zapewnienie konsumentom finalnym 
podstaw do dokonywania świadomych 
wyborów oraz bezpiecznego stosowania 
żywności, ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań zdrowotnych, 
ekonomicznych, środowiskowych, 
społecznych i etycznych.

1. Przepisy dotyczące informacji 
o żywności zmierzają do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
i interesów konsumentów poprzez 
zapewnienie konsumentom finalnym 
podstaw do dokonywania świadomych 
wyborów oraz bezpiecznego stosowania 
żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Celem Komisji była konsolidacja obowiązkowych wymogów w zakresie etykietowania 
i ograniczenie ich do kwestii najistotniejszych, stanowiących warunek świadomego wyboru 
konsumenckiego, bezpiecznego wykorzystania produktu i obchodzenia się z nim. 
Uwarunkowania etyczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne są w niniejszym artykule 
zdefiniowane nie dość precyzyjnie, aby osiągnąć ten cel.
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Poprawka 244
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Prawo dotyczące informacji o żywności 
ma na celu uzyskanie we Wspólnocie 
swobodnego przepływu legalnie 
wyprodukowanej i wprowadzonej do 
obrotu żywności, biorąc pod uwagę, w 
stosownych przypadkach, potrzebę 
ochrony słusznych interesów producentów 
i promowania wytwarzania produktów 
wysokiej jakości.

2. Prawo dotyczące informacji o żywności 
ma na celu zagwarantowanie we 
Wspólnocie swobodnego przepływu 
legalnie wyprodukowanej i wprowadzonej 
do obrotu żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Druga część zdania jest postanowieniem bez treści normatywnej. Ze względów legislacyjnych 
należy ją wykreślić z tekstu rozporządzenia lub co najwyżej zamieścić w charakterze punktu 
preambuły. Nie jest jasne, kiedy i w jaki sposób mają zostać uwzględnione interesy 
producentów i promowanie wytwarzania produktów wysokiej jakości.

Poprawka 245
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy uwzględnić potrzebę 
okresu przejściowego po wejściu w życie 
nowych wymagań, w trakcie którego 
żywność oznaczona etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymaganiami 
może być wprowadzana do obrotu, 
a zapasy takiej żywności, które zostały 
wprowadzone do obrotu przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 

W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy uwzględnić potrzebę 
okresu przejściowego po wejściu w życie 
nowych wymagań, w trakcie którego 
żywność oznaczona etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymaganiami 
może być wprowadzana do obrotu, 
a zapasy takiej żywności, które zostały 
wprowadzone do obrotu przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
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być sprzedawane aż do ich wyczerpania. być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Nowe zasady etykietowania produktów 
spożywczych są wdrażane na podstawie 
jednolitych terminów osiągnięcia 
zgodności ustanowionych przez Komisję 
po konsultacji z państwami członkowskimi 
i zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Powszechną potrzebą jest trzymanie się uzgodnionego harmonogramu aktualizacji ogólnych 
lub szczególnych zasad etykietowania produktów spożywczych. Podmioty działające na rynku 
spożywczym muszą być przygotowane na okresowy przegląd swoich opakowań i etykiet, 
niezależnie od prawnej przyczyny. Fragmentaryczne wdrażanie nowych zasad pomimo 
okresów przejściowych ma znaczny wpływ na koszty nowych projektów etykiet, zamówienia 
i zarządzanie zapasami opakowań.

Poprawka 246
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy uwzględnić potrzebę 
okresu przejściowego po wejściu w życie 
nowych wymagań, w trakcie którego 
żywność oznaczona etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymaganiami 
może być wprowadzana do obrotu, 
a zapasy takiej żywności, które zostały 
wprowadzone do obrotu przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, jeżeli wymagania takie nie 
odnoszą się do ochrony zdrowia 
ludzkiego, zapewnia się okres przejściowy
po wejściu w życie nowych wymagań, 
w trakcie którego żywność oznaczona 
etykietami niezgodnymi z nowymi 
wymaganiami może być wprowadzana do 
obrotu, a zapasy takiej żywności, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby umożliwić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zminimalizować ilość 
odpadów opakowaniowych, naturalną rzeczą jest zaplanowanie okresu przejściowego, 
w którym wprowadza się nowe wymogi w zakresie etykietowania, chyba że okres ten odnosi 
się do bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia obywateli – w takim przypadku okres 
przejściowy może nie być rozwiązaniem właściwym.

Poprawka 247
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy uwzględnić potrzebę 
okresu przejściowego po wejściu w życie 
nowych wymagań, w trakcie którego
żywność oznaczona etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymaganiami 
może być wprowadzana do obrotu, a 
zapasy takiej żywności, które zostały 
wprowadzone do obrotu przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

(3) W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy wyznaczyć 
odpowiednie, co najmniej trzyletnie okresy 
przejściowe po wejściu w życie nowych 
wymagań, w trakcie których żywność 
oznaczona etykietami niezgodnymi z 
nowymi wymaganiami może być 
wprowadzana do obrotu. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę, że zapasy takiej 
żywności, które zostały wprowadzone do 
obrotu przed zakończeniem okresu 
przejściowego, mogą być sprzedawane aż 
do ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż 
przez trzy lata po wejściu w życie nowych 
przepisów. To samo dotyczy zapasów 
etykiet przechowywanych przez 
przedsiębiorstwo sprzedające żywność 
przed wejściem w życie nowych przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania w praktyce okresów przejściowych, których małe i średnie 
przedsiębiorstwa będą w stanie dotrzymać, należy przewidzieć odpowiednie okresy 
przejściowe (co najmniej trzyletnie). Wyznaczając okres przejściowy, należy w szczególności 
unikać wysokich kosztów inwestycji w drukowanie i produkcję materiału opakowaniowego, 
jak również kosztownej likwidacji zapasów etykiet.
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Poprawka 248
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach gdy przepisy w sprawie 
informacji o żywności wymagają 
obowiązkowych informacji o żywności, 
dotyczy to w szczególności informacji 
zaliczanych do jednej z następujących 
kategorii:

skreślony

a) informacje o tożsamości i składzie, 
właściwościach lub innych cechach 
żywności;
b) informacje o ochronie zdrowia 
konsumentów i bezpiecznym stosowaniu 
żywności. W szczególności obejmują one 
informacje na temat:
(i) cech składu, które mogą być szkodliwe 
dla zdrowia niektórych grup 
konsumentów;
(ii) trwałości, przechowywania i 
bezpieczeństwa stosowania;
(iii) skutków zdrowotnych, łącznie z 
zagrożeniami i konsekwencjami 
związanymi ze szkodliwym i 
niebezpiecznym spożywaniem żywności;
c) informacje o charakterystyce 
żywieniowej, umożliwiające 
konsumentom, w tym konsumentom o 
szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
podejmowanie świadomych wyborów.
2. Przy rozważaniu zapotrzebowania na 
obowiązkowe informacje o żywności 
należy uwzględnić rozpowszechnione 
zapotrzebowanie ze strony większości 
konsumentów na niektóre informacje, 
które uważają za szczególnie cenne, lub 
wszelkie ogólnie akceptowane korzyści dla 
konsumentów, umożliwiające im 
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dokonywanie świadomych wyborów.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy regulujące obowiązkowe informacje o żywności odnoszą się nie do adresata normy, 
lecz do prawodawcy. Z tego względu ich zawartość treściowa jest niejasna. Przepisy te 
należałoby w związku z tym skreślić, a co najwyżej ująć w punktach preambuły.

Poprawka 249
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) skutków zdrowotnych, łącznie 
z zagrożeniami i konsekwencjami 
związanymi ze szkodliwym 
i niebezpiecznym spożywaniem żywności;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 178/2002 żywność musi nadawać się do spożycia przez 
ludzi. Etykietowanie służy tu dostarczaniu informacji o żywności, nie zaś o zachowaniu 
konsumentów.

Poprawka 250
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) skutków zdrowotnych, łącznie z 
zagrożeniami i konsekwencjami 
związanymi ze szkodliwym i 
niebezpiecznym spożywaniem żywności;

(iii) skutków dla zdrowia, łącznie z 
zagrożeniami i konsekwencjami 
związanymi ze szkodliwym i 
niebezpiecznym spożywaniem żywności;
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Or. hu

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że ochrona zdrowia konsumentów poprzez ostrzeżenia nie jest 
bezpośrednim celem wniosku Komisji, myślę, iż należy podkreślić znaczenie zagwarantowania 
konsumentom możliwości dokonywania zdrowego wyboru.

Poprawka 251
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje o charakterystyce 
żywieniowej, umożliwiające 
konsumentom, w tym konsumentom o 
szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
podejmowanie świadomych wyborów.

c) informacje o charakterystyce 
żywieniowej, umożliwiające 
konsumentom, w tym konsumentom o 
szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
podejmowanie wystarczająco świadomych 
wyborów.

Or. hu

Uzasadnienie

Podanie charakterystyki żywieniowej punkt po punkcie nie wystarcza samo w sobie do 
umożliwienia przeciętnemu konsumentowi podjęcia racjonalnych decyzji dotyczących 
produktów spożywczych.

Poprawka 252
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera ca) – cb) – cc) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) informacje objaśniające o produktach, 
o których mowa w art. 33 ust. 2a, w celu 
umożliwienia konsumentom dokonywania 
świadomych wyborów;
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cb) informacje o pochodzeniu produktów 
spożywczych;
cc) informacje o produkcji 
i przetwarzaniu produktów spożywczych;

Or. en

Poprawka 253
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Nowe zasady etykietowania produktów 
spożywczych są wdrażane na podstawie 
jednolitych terminów osiągnięcia 
zgodności w cyklu dwuletnim, co 
umożliwia uporządkowane dostosowanie 
się do nowych wymogów w zakresie 
etykietowania, z wyjątkiem przypadków 
tych wymogów w zakresie informacji, 
które mają skutki dla bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze uzupełnienie ma na celu zagwarantowanie pewności prawnej podmiotom 
działającym na rynku spożywczym oraz uporządkowane dostosowanie się do nowych 
wymogów w zakresie etykietowania. Aby ograniczyć do minimum gospodarczy wpływ –
zwłaszcza na MŚP – wszelkich zmian w zakresie etykietowania dokonywanych przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, ale także z myślą o poprawie ich skuteczności, nowe zasady 
etykietowania są wdrażane na podstawie jednolitych terminów osiągnięcia zgodności. Z 
zasady tej należy wyłączyć pilne przypadki mające konsekwencje związane 
z bezpieczeństwem. 
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Poprawka 254
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co do właściwości żywności, a 
w szczególności co do jej charakteru, 
tożsamości, właściwości, składu, ilości, 
trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, 
metod wytwarzania lub produkcji;

a) co do właściwości żywności, a 
w szczególności co do jej charakteru, 
tożsamości, właściwości, składu, ilości, 
trwałości, źródła lub pochodzenia, metod 
wytwarzania lub produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Obecny art. 2 ust. 1 lit. a) pkt i) dyrektywy 200/13/WE określa jasną i praktyczną zasadę 
oznaczania pochodzenia. Sektor zna ten przepis i jego stosowanie, które nie stwarza żadnych 
problemów. Również na poziomie CODEX-u nie dokonuje się już rozróżnienia między krajem 
pochodzenia a miejscem pochodzenia. Należy zachować to podejście w prawie UE, zgodnie 
z dyrektywą 2000/13/WE.

Poprawka 255
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poprzez jednoznaczne reklamowanie 
wyraźnie niższej zawartości cukru lub 
tłuszczu, jeżeli jednocześnie nie obniżono 
odpowiednio wartości energetycznej (w kJ 
lub kcal), przy czym wyjątki stanowią 
przypadki, w których obniżenie zawartości 
cukru lub tłuszczu sprawia, że produkt ma 
korzystniejszy wpływ na zdrowie;

Or. de
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Uzasadnienie

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. Der Ersatz von 
gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte jedoch erlaubt 
werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der Energiegehalt 
derselbe bleibt.

Poprawka 256
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poprzez reprezentacje graficzne 
wprowadzające konsumentów w błąd co 
do prawdziwego charakteru lub 
pochodzenia żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można używać obrazów i symboli graficznych celem świadomego wprowadzania 
konsumentów w błąd co do faktycznego pochodzenia produktu.

Poprawka 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poprzez umieszczanie obrazów 
sugerujących, że żywność zawiera pewne 
składniki, podczas gdy tak nie jest;
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Or. en

Uzasadnienie

Np. na opakowaniu jogurtu waniliowego zawierającego sztuczne aromaty wanilinowe nie 
należy umieszczać wizerunku wanilii.

Poprawka 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) poprzez sugerowanie, że smak 
żywności pochodzi z naturalnych 
składników, podczas gdy w głównej mierze 
pochodzi ze środków aromatyzujących.  

Or. en

Uzasadnienie

Np. jeżeli dany produkt jest rzekomo „waniliowy”, smak ten powinien pochodzić od 
prawdziwej wanilii.

Poprawka 259
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komitet, o którym mowa w art. 49 ust. 
1, może sporządzić niewyczerpujący wykaz 
oświadczeń i terminów w rozumieniu ust. 
1, których stosowanie musi być w każdym 
wypadku zabronione lub ograniczone. 

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu utrzymanie przepisu istniejącego w prawie UE 
dotyczącym żywności (dyrektywa 2000/13), zobowiązującego państwa członkowskie do 
wspólnego działania, jeżeli zaistnieje konieczność ograniczenia stosowania na etykietach 
konkretnych oświadczeń i terminów. Jeżeli nie będzie takiego przepisu, poszczególne kraje 
mogą przyjmować własne przepisy i jest prawdopodobne, że definicje w poszczególnych 
państwach członkowskich będą się różnić, co stworzy bariery w handlu na rynku 
wewnętrznym.

Poprawka 260
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Nie później niż w trzy lata po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące dostępnych danych 
o właściwościach naturalnych wód 
mineralnych w zakresie zapobiegania 
chorobom ludzi lub ich leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Według naszej wiedzy nie ma przekonujących dowodów wskazujących, że naturalne wody 
mineralne mają właściwości zapobiegające chorobom ludzi lub lecznicze. Komisja 
Europejska powinna zbadać, czy istnieją wystarczające dowody uzasadniające takie 
twierdzenia w przypadku naturalnych wód mineralnych.

Poprawka 261
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Nie później niż trzy lata po wejściu 
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w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat szczególnych właściwości 
naturalnej wody mineralnej w odniesieniu 
do zapobiegania chorobom u ludzi oraz 
ich leczenia.

Or. fr

Uzasadnienie

O ile wiadomo, nie ma oczywistych dowodów w tym względzie. W związku z tym Komisja musi 
przedstawić dowody takich właściwości, aby uzasadnić stwierdzenia dotyczące cech 
zdrowotnych.

Poprawka 262
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 i 4, 
podmioty działające na rynku spożywczym 
zapewniają przestrzeganie 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą wymagań prawa dotyczącego 
informacji o żywności, mających
odniesienie do ich działalności,
i sprawdzają, czy wymagania te są 
spełniane.

1. Z zastrzeżeniem bardziej szczegółowych
przepisów ust. 3, podmioty działające na 
rynku spożywczym zapewniają
i sprawdzają w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą zgodność 
informacji o żywności z wymogami prawa 
dotyczącego informacji o żywności, 
mającymi odniesienie do ich działalności,
a zwłaszcza obecność i dokładność 
informacji o żywności, jeżeli wprowadzają 
daną żywność po raz pierwszy do obrotu 
na rynku wspólnotowym.

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia.

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia.
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3. Podmioty działające na rynku 
spożywczym wprowadzające do obrotu po 
raz pierwszy żywność przeznaczoną do 
dostarczenia konsumentowi finalnemu 
lub zakładowi żywienia zbiorowego 
zapewniają obecność i rzetelność 
informacji o żywności, zgodnie 
z właściwym prawem dotyczącym 
informacji o żywności.
4. Podmioty działające na rynku 
spożywczym odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną 
niemającą wpływu na informacje 
o żywności dokładają właściwych starań
w zakresie swojej działalności, aby 
zapewnić spełnienie właściwych wymagań 
dotyczących informacji o żywności, 
w szczególności poprzez niedostarczanie
żywności, o której wiedzą lub 
podejrzewają, że nie spełnia tych 
wymagań, na podstawie informacji, które 
posiadają w ramach swojej działalności 
zawodowej.

3. Bez uszczerbku dla art. 19 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002
podmioty działające na rynku spożywczym
odpowiedzialne za sprzedaż detaliczną lub 
działalność dystrybucyjną niemającą 
wpływu na informacje o żywności
podejmują szybkie działania, gdy zostaną 
powiadomione – lub gdy dowiedzą się
w zakresie swojej działalności – o braku 
lub niedokładności obowiązkowych 
danych szczegółowych na etykiecie, 
określonych w art. 9 ust. 1.

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym. 6.

4. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym. 6.

6. W następujących przypadkach podmioty 
działające na rynku spożywczym 
dopilnowują w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, aby 
obowiązkowe dane szczegółowe
wymagane na mocy art. 9 znajdowały się 
na opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie, 
bądź też w dokumentach handlowych 
dotyczących żywności w przypadkach, gdy 
można zagwarantować, że dokumenty albo 
będą towarzyszyć żywności, do której się 
odnoszą, albo zostały wysłane przed 

5. W następujących przypadkach podmioty 
działające na rynku spożywczym 
dopilnowują w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, aby 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymagane na mocy art. 9 znajdowały się 
na opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie, 
bądź też w dokumentach handlowych 
dotyczących żywności w przypadkach, gdy 
można zagwarantować, że dokumenty albo 
będą towarzyszyć żywności, do której się 
odnoszą, albo zostały wysłane przed 
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dostawą lub równocześnie z dostawą: dostawą lub równocześnie z dostawą:
a) w przypadku gdy żywność paczkowana 
jest przeznaczona dla konsumenta 
finalnego, lecz wprowadzana do obrotu na 
etapie przed sprzedażą konsumentowi 
finalnemu i gdy na tym etapie nie odbywa 
się sprzedaż do zakładów żywienia 
zbiorowego;

a) w przypadku gdy żywność paczkowana 
jest przeznaczona dla konsumenta 
finalnego, lecz wprowadzana do obrotu na 
etapie przed sprzedażą konsumentowi 
finalnemu i gdy na tym etapie nie odbywa 
się sprzedaż do zakładów żywienia 
zbiorowego;

b) w przypadku gdy żywność paczkowana 
jest przeznaczona na zaopatrzenie 
zakładów żywienia zbiorowego w celu 
przygotowania, przetwarzania, dzielenia 
lub krojenia na kawałki.

b) w przypadku gdy żywność paczkowana 
jest przeznaczona na zaopatrzenie 
zakładów żywienia zbiorowego w celu 
przygotowania, przetwarzania, dzielenia 
lub krojenia na kawałki.

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. a), f) i h) znajdowały się również na 
opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie.

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. a), f) i h) znajdowały się również na 
opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie.

Or. en

Uzasadnienie

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).
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Poprawka 263
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia.

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia i możliwości 
dokonywania świadomych wyborów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze uzupełnienie wyjaśnia wymóg nałożony na podmiot działający na rynku 
spożywczym.

Poprawka 264
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia.

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia, jak również 
ograniczała jego zdolność do dokonania 
świadomego wyboru oraz możliwość 
dokonywania wystarczająco świadomych 
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wyborów.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje wymogi dotyczące ochrony konsumentów i informowania ich.

Poprawka 265
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia.

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia i możliwości 
dokonywania świadomych wyborów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze uzupełnienie wyjaśnia wymóg nałożony na podmiot działający na rynku 
spożywczym.

Poprawka 266
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty działające na rynku 2. Podmioty działające na rynku 
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spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia.

spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 
modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia, jak również 
ograniczała jego możliwości dokonywania 
świadomych wyborów.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 267
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty działające na rynku 
spożywczym wprowadzające do obrotu po 
raz pierwszy żywność przeznaczoną do 
dostarczenia konsumentowi finalnemu lub 
zakładowi żywienia zbiorowego 
zapewniają obecność i rzetelność 
informacji o żywności, zgodnie z 
właściwym prawem dotyczącym 
informacji o żywności.

3. Podmioty działające na rynku 
spożywczym wprowadzające do obrotu 
żywność przeznaczoną do dostarczenia 
konsumentowi finalnemu lub zakładowi 
żywienia zbiorowego zapewniają obecność 
i rzetelność informacji o żywności, zgodnie 
z właściwym prawem dotyczącym 
informacji o żywności. 

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że podmioty działające na rynku spożywczym nie 
zostaną zwolnione od odpowiedzialności.
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Poprawka 268
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty działające na rynku 
spożywczym odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną 
niemającą wpływu na informacje o 
żywności dokładają właściwych starań w 
zakresie swojej działalności, aby zapewnić 
spełnienie właściwych wymagań 
dotyczących informacji o żywności, 
w szczególności poprzez niedostarczanie 
żywności, o której wiedzą lub 
podejrzewają, że nie spełnia tych 
wymagań, na podstawie informacji, które 
posiadają w ramach swojej działalności 
zawodowej.

4. Jeżeli podmioty działające na rynku 
spożywczym, odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną 
niemającą wpływu na informacje o 
żywności, dokładając właściwych starań w 
zakresie swojej działalności, dowiedzą się, 
że jakiś produkt żywnościowy nie 
odpowiada przepisom niniejszego 
rozporządzenia, niezwłocznie podejmują 
stosowne kroki.

Or. de

Poprawka 269
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podmioty działające na rynku 
spożywczym odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną 
niemającą wpływu na informacje 
o żywności nie dokonują zmian 
w informacjach o żywności 
umieszczonych na opakowaniu lub na 
załączonej do niego etykiecie.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ochronę konsumentów.

Poprawka 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym.

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 
konsumentom finalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnienie wszystkich danych szczegółowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, ma 
podstawowe znaczenie, aby podmiot otrzymujący żywność odpowiednio się z nią obchodził 
(np. magazynował) i przekazywał informacje konsumentom. Niniejszy przepis jest również 
niezbędny do zapewnienia zgodności z wymogami w zakresie identyfikowalności.

Poprawka 271
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
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ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym.

ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do d) i lit. f) oraz i) konsumentom 
finalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje wymagane w lit. d) oraz i) są konieczne, aby umożliwić podmiotowi, który 
dostarcza żywność konsumentom finalnym, podanie im obowiązkowych informacji o żywności 
określonych w art. 9 ust. 1.

Poprawka 272
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym.

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do d) i lit. f) oraz g) konsumentom 
finalnym.

Or. en
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Poprawka 273
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 
lit. a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym. 
6.

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 
lit. a) do d), f) oraz i) konsumentom 
finalnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka rozszerza liczbę wymogów dotyczących informowania na temat żywności.

Poprawka 274
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do d) i lit. f) oraz i) konsumentom 
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a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym. finalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje art. 8 względem proponowanych zmian w art. 9.

Poprawka 275
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 –ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do c) i lit. f) konsumentom finalnym.

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby 
w przedsiębiorstwach pozostających pod 
ich kontrolą informacje dotyczące 
żywności niepaczkowanej były 
przekazywane do podmiotu gospodarczego 
otrzymującego żywność, aby umożliwić, 
w stosownych przypadkach, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności określonych w art. 9 ust. 1 lit. 
a) do c) i lit. f) oraz i) konsumentom 
finalnym.

Or. en

Poprawka 276
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
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1 lit. a), f) i h) znajdowały się również na 
opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie.

1 lit. a), f), g) i h) znajdowały się również 
na opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie specjalnych warunków przechowywania, np. odpowiedniej temperatury czy 
wilgotności, jest potrzebne, aby móc przestrzegać daty minimalnej trwałości lub daty 
przydatności do spożycia. Informacja taka powinna być umieszczona na opakowaniu 
zewnętrznym.

Poprawka 277
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Podmioty świadczące usługi 
gastronomiczne oraz wszyscy wydający 
produkty spożywcze informują 
konsumentów, jeżeli produkt 
przeznaczony do konsumpcji jest 
organizmem zmodyfikowanym 
genetycznie (GMO) lub zawiera pochodne 
i substancje mogące być zaklasyfikowane 
jako GMO w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 1830/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i 
etykietowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie oraz 
możliwości śledzenia żywności i 
produktów paszowych wyprodukowanych 
z organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i zmieniającego dyrektywę 
2001/18/WE1.
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 23.

Or. it
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie konsumentom szerszej ochrony i zagwarantowanie im 
prawa do informacji, co umożliwi im dokonywanie świadomego wyboru w odniesieniu do 
spożywanej żywności.

Poprawka 278
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Podmioty świadczące usługi 
cateringowe mają również obowiązek 
każdorazowego informowania 
konsumentów, jeżeli produkt 
przeznaczony do spożycia lub jego część 
został przygotowany z komponentów 
zamrożonych lub głęboko zamrożonych.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie konsumentom szerszej ochrony i zagwarantowanie im 
prawa do informacji, co umożliwi im dokonywanie świadomego wyboru w odniesieniu do 
spożywanej żywności.

Poprawka 279
Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Z dniem 1 stycznia 2010 r. do 
wszystkich mięs i produktów mięsnych 
pochodzących z hodowli zastosowanie 
mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 
1760/2000 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 lipca 2000 r. 
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ustanawiającego system identyfikacji i 
rejestracji bydła i dotyczącego 
etykietowania wołowiny i produktów z 
wołowiny oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/971.
1 Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podanie konsumentom kompleksowych informacji, nieograniczających 
się do niektórych rodzajów mięsa.

Poprawka 280
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 10–34 i z zastrzeżeniem 
znajdujących się w niniejszym rozdziale 
wyjątków, obowiązkowe jest podanie 
następujących danych szczegółowych:

1. Zgodnie z art. 10–34 i z zastrzeżeniem 
znajdujących się w niniejszym rozdziale 
wyjątków, obowiązkowe jest podanie 
następujących danych szczegółowych:

a) nazwa żywności; a) nazwa, pod którą produkt jest 
sprzedawany;

b) wykaz składników; b) wykaz składników;

c) wszelkie składniki wymienione w 
załączniku II, powodujące alergie lub 
reakcje nietolerancji, i wszelkie substancje 
pochodne;

c) wszelkie składniki wymienione w 
załączniku II, powodujące alergie lub 
reakcje nietolerancji, i wszelkie substancje 
pochodne;

d) ilość niektórych składników lub 
kategorii składników;

d) ilość niektórych składników lub 
kategorii składników;

e) ilość netto żywności; e) ilość netto żywności w opakowaniu;
f) data minimalnej trwałości lub data 
„spożyć przed”;

f) data minimalnej trwałości lub data 
„spożyć przed” w przypadku środków 
spożywczych, które z mikrobiologicznego 
punktu widzenia łatwo się psują;

g) wszelkie specjalne warunki 
przechowywania lub warunki użycia;

g) wszelkie specjalne warunki 
przechowywania lub warunki użycia;
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h) nazwa lub firma i adres wytwórcy lub 
podmiotu pakującego albo sprzedawcy 
posiadającego siedzibę we Wspólnocie;

h) nazwa lub firma i adres wytwórcy lub 
podmiotu pakującego albo sprzedawcy 
posiadającego siedzibę we Wspólnocie;

i) kraj lub miejsce pochodzenia, w 
przypadku gdy zaniechanie ich wskazania 
mogłoby w istotnym stopniu wprowadzać 
w błąd konsumenta co do rzeczywistego 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące żywności lub etykieta jako 
całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna 
być zgodna z przepisami określonymi w 
art. 35 ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w 
art. 35 ust. 5;

i) kraj lub miejsce pochodzenia, w 
przypadku gdy zaniechanie podania tej 
informacji mogłoby wprowadzić 
konsumenta w błąd co do rzeczywistego 
pochodzenia produktu;

j) instrukcja użycia, w przypadku gdy 
byłoby niemożliwe właściwe użycie środka 
spożywczego w razie braku takich 
instrukcji;

j) instrukcja użycia, w przypadku gdy 
byłoby niemożliwe właściwe użycie środka 
spożywczego w razie braku takich 
instrukcji;

k) w odniesieniu do napojów o zawartości 
alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo, 
rzeczywista zawartość objętościowa 
alkoholu;

k) w odniesieniu do napojów o zawartości 
alkoholu większej niż 1,2% objętościowo 
rzeczywistą zawartość objętościową 
alkoholu;

l) informacja o wartości odżywczej.

Or. de

Poprawka 281
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) data produkcji;

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zrealizować cel rozporządzenia, jakim jest dostarczenie konsumentom odpowiednich 
informacji o konsumowanej żywności, tak aby mogli dokonywać świadomych wyborów, 
należy koniecznie informować konsumentów o dacie produkcji.

Poprawka 282
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w przypadku żywności pochodzenia 
zwierzęcego – data produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zrealizować cel rozporządzenia, jakim jest dostarczenie konsumentom odpowiednich 
informacji o konsumowanej żywności, tak aby mogli dokonywać świadomych wyborów, 
należy koniecznie informować konsumentów o dacie produkcji.

Poprawka 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) nazwa lub firma i adres wytwórcy lub
podmiotu pakującego albo sprzedawcy 
posiadającego siedzibę we Wspólnocie;

h) nazwa lub firma lub zarejestrowany 
znak handlowy i adres wytwórcy,
podmiotu pakującego oraz, w przypadku 
produktów pochodzących z krajów 
trzecich, sprzedawcy posiadającego 
siedzibę we Wspólnocie;

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku prywatnych etykiet stosowanie zarejestrowanego znaku handlowego wytwórcy 
żywności zminimalizowałoby wszelkie problemy związane z konkurencją i reputacją, 
ponieważ dałoby producentom możliwość stosowania szczególnych znaków handlowych do
prywatnych etykiet. Wiele przedsiębiorstw posługuje się różnymi markami/znakami 
handlowymi w zależności od rynku. W każdym razie taki znak handlowy stanowiłby wyłączną 
własność producenta, który będzie miał możliwość inwestowania w „znajomość marki” 
i wzmacniania partnerstwa biznesowego ze sprzedawcami detalicznymi.

Poprawka 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; w takich wypadkach informacja 
powinna być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 35 ust. 3 i 4 oraz 
ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

i) kraj lub miejsce pochodzenia środków 
spożywczych zawierających jeden składnik 
oraz istotnego składnika 
i charakterystycznych składników 
wieloskładnikowych produktów 
spożywczych; kraj lub miejsce 
pochodzenia, w przypadku gdy zaniechanie 
ich wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; w takich wypadkach informacja 
powinna być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 35 ust. 3 i 4 oraz 
ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

Or. en

Uzasadnienie

Kraj pochodzenia/ miejsce pochodzenia stanowi bardzo cenną informację dla większości 
konsumentów. Należy ją zatem obowiązkowo podawać w przypadku produktów 
jednoskładnikowych oraz istotnego składnika i charakterystycznych składników 
wieloskładnikowych produktów spożywczych.
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Poprawka 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; w takich wypadkach informacja 
powinna być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 35 ust. 3 i 4 oraz 
ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

i) kraj lub miejsce(a) pochodzenia środków 
spożywczych zawierających jeden składnik 
lub kraje pochodzenia dwóch 
najistotniejszych składników 
wieloskładnikowych produktów 
spożywczych; informacja powinna być 
zgodna z przepisami określonymi 
w art. 14a;

Or. en

Uzasadnienie

W interesie konsumentów jest wiedzieć, gdzie dany produkt został wytworzony, zwłaszcza 
jeżeli zależy im na ograniczeniu transportu żywności.

Poprawka 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności, w szczególności 

i) kraj pochodzenia nieprzetworzonych 
produktów rolnych oraz, w przypadku 
produktów przetworzonych, obszar 
uprawy bądź hodowli podstawowego 
surowca rolnego stosowanego 
w przetwarzaniu; informacja powinna być 
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gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; w takich wypadkach informacja 
powinna być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 35 ust. 3 i 4 oraz 
ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

zgodna z przepisami określonymi w art. 35 
ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w art. 35 ust. 
5;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci powinni znać kraj pochodzenia żywności. 
Świadomość pochodzenia głównego składnika stosowanego w przetworzonej żywności 
stanowi podstawowy element umożliwiający konsumentom dokonywanie świadomego wyboru.

Poprawka 287
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, w 
przypadku gdy zaniechanie ich wskazania 
mogłoby w istotnym stopniu wprowadzać 
w błąd konsumenta co do rzeczywistego 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące żywności lub etykieta jako 
całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna 
być zgodna z przepisami określonymi w 
art. 35 ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w 
art. 35 ust. 5;

i) kraj lub miejsce pochodzenia;

Or. hu

Uzasadnienie

Kraj lub miejsce pochodzenia danego produktu muszą być zawsze podane, ponieważ rosnąca 
ostatnio liczba skandali dotyczących żywności powoduje, że informacje te mają dla 
konsumentów istotne znaczenie. Podawanie na opakowaniu pochodzenia produktów należy 
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zatem uczynić obowiązkowym, a nie jedynie dobrowolnym. Informacje te mogą również 
sprzyjać działaniom zachęcającym do zakupu produktów lokalnych (w tym przypadku 
europejskich), które cieszą się już powodzeniem na innych kontynentach i w niektórych 
krajach europejskich.

Poprawka 288
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, w 
przypadku gdy zaniechanie ich wskazania 
mogłoby w istotnym stopniu wprowadzać 
w błąd konsumenta co do rzeczywistego 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące żywności lub etykieta jako 
całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna 
być zgodna z przepisami określonymi w 
art. 35 ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w art. 
35 ust. 5;

i) źródło lub miejsce pochodzenia zgodnie 
z przepisami określonymi w art. 35 ust. 3 
i 4 oraz ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

Or. de

Uzasadnienie

Miejsce pochodzenia należy podawać w każdym przypadku.

Poprawka 289
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 –ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, w 
przypadku gdy zaniechanie ich wskazania 
mogłoby w istotnym stopniu wprowadzać 

i) źródło lub miejsce pochodzenia, w 
przypadku gdy zaniechanie ich wskazania 
mogłoby w istotnym stopniu wprowadzać 
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w błąd konsumenta co do rzeczywistego 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące żywności lub etykieta jako 
całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna 
być zgodna z przepisami określonymi w 
art. 35 ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w 
art. 35 ust. 5;

w błąd konsumenta co do rzeczywistego 
źródła lub prawdziwego miejsca 
pochodzenia żywności;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.

Poprawka 290
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; w takich wypadkach informacja 
powinna być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 35 ust. 3 i 4 oraz 
ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

i) dane szczegółowe odnoszące się do 
kraju pochodzenia, w przypadku gdy 
zaniechanie podania tych informacji
mogłoby w istotnym stopniu wprowadzać 
w błąd konsumenta co do rzeczywistego
źródła lub pochodzenia środka 
spożywczego;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby konsumenci wiedzieli, skąd pochodzi produkt. W niektórych przypadkach 
jednak nie zawsze może być możliwe podanie jednego kraju pochodzenia. Aktualnie 
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obowiązujące przepisy w zakresie oznaczania pochodzenia przewidują wskazywanie 
pochodzenia na zasadzie dobrowolności, chyba że brak takich informacji mógłby w istotnym 
stopniu wprowadzić w konsumenta błąd co do faktycznego pochodzenia środka spożywczego. 
Zasadę tę należy utrzymać, nie zaś zmieniać, jak uczyniono w art. 35 niniejszego 
rozporządzenia. Dlatego też należy skreślić wszystkie odniesienia do niniejszego artykułu. 

Poprawka 291
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; w takich wypadkach informacja 
powinna być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 35 ust. 3 i 4 oraz 
ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; kraj lub miejsce pochodzenia 
środków spożywczych zawierających jeden 
składnik oraz istotnego składnika;

Or. en

Uzasadnienie

Coraz większa liczba konsumentów pragnie wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność, stąd też 
należy wymagać informacji o kraju lub miejscu pochodzenia żywności w odniesieniu do 
wszystkich produktów jednoskładnikowych, w tym np. jagnięciny, wieprzowiny, koziny, 
drobiu, produktów mleczarskich i orzechów. Wymóg dotyczący kraju lub miejsca pochodzenia 
winien mieć zastosowanie do wszystkich odmian produktów spożywczych – zarówno świeżych 
jak i zamrożonych, konserwowych lub w minimalnym stopniu przetworzonych w inny sposób.
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Poprawka 292
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; w takich wypadkach informacja 
powinna być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 35 ust. 3 i 4 oraz 
ustanowionymi w art. 35 ust. 5;

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby w istotnym stopniu 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności, w szczególności 
gdyby informacje towarzyszące żywności 
lub etykieta jako całość mogły sugerować, 
że żywność pochodzi z innego miejsca lub 
kraju; kraj lub miejsce pochodzenia 
środków spożywczych zawierających jeden 
składnik oraz istotnego składnika 
i charakterystycznych składników 
wieloskładnikowych produktów 
spożywczych;

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych stanowi główny element rozporządzenia. 
Formy przedstawiania tych danych nie powinny być zatem zmieniane w procedurze 
komitologii, która ma na celu zmianę elementów innych niż istotne. 

Poprawka 293
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) informacja o wartości odżywczej. skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Sprzeciw wobec ogólnego obowiązku informowania o wartości odżywczej.

Poprawka 294
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) informacja o wartości odżywczej. l) etykieta z informacją o wartości 
odżywczej.

Or. es

Uzasadnienie

W zał. 1 do omawianego wniosku wyrazy „etykieta z informacją o wartości odżywczej” 
oznaczają to samo, co „informacja o wartości odżywczej”. Celem jest zwiększenie jasności.

Poprawka 295
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) partia, do której dany produkt należy.

Or. es

Uzasadnienie

Obowiązkowe dane szczegółowe powinny również zawierać wskazanie umożliwiające 
identyfikację partii, do której należy dany produkt spożywczy, gdyż jest to istotne dla 
śledzenia produktu, jako że umożliwia konsumentom określenie, czy zakupionego przez nich 
produktu dotyczy stan pogotowia żywnościowego.
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Poprawka 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) zakres (wyrażony w %), w którym 
podmiot działający na rynku spożywczym 
– którego nazwa wymieniona jest na 
etykiecie – gwarantuje, że łańcuch dostaw 
żywności jest wolny od następujących 
praktyk:

(1) praca dzieci, w rozumieniu art. 2 
konwencji nr 138 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP);
(2) praca przymusowa, w rozumieniu art. 
2 konwencji nr 29 MOP;
(3) dyskryminacja, w rozumieniu art. 1 
konwencji nr 111 MOP;
(4) naruszanie wolności zrzeszania się, 
w rozumieniu art. 2 konwencji nr 87 
MOP.

Or. en

Uzasadnienie

Dla wielu konsumentów głównym przedmiotem troski jest wiedza, czy ich żywność nie została 
wyprodukowana w takich warunkach jak praca dzieci, praca przymusowa, dyskryminacja lub 
naruszanie wolności zrzeszania się. Producenci powinni być zatem zobowiązani do 
oznaczania zakresu, w którym mogą zagwarantować brak takich praktyk. Jeżeli nie można 
zagwarantować braku takich praktyk, wartość procentowa wynosiłaby 0.

Poprawka 297
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 
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i liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające 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.

i liczbowo.

Or. fr

Uzasadnienie

Postanowienia w ust. 1 niniejszego artykułu są obowiązkowe, a więc nie można od nich 
odstąpić, wprowadzając inne formy ekspresji. Gwarantuje to informowanie konsumentów 
i uwzględnienie różnych strategii politycznych UE i państw członkowskich, zwłaszcza 
w zakresie przeciwdziałania nadwadze, otyłości i problemom dietetycznym.

Poprawka 298
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa w 
ust. 1, muszą być określone słownie i 
liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające 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.

2. Dane szczegółowe, o których mowa w 
ust. 1, muszą być określone słownie i 
liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające 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.
Powyższe nie narusza przepisów art. 34 
ust. 1.



PE416.699v02-00 112/119 AM\765208PL.doc

PL

Or. de

Uzasadnienie

Informowanie o wartości odżywczej w formie graficznej, przewidziane w art. 34 (w wersji 
poprawki do art. 34 tej samej autorki), wymaga wyjaśnienia w art. 9 ust. 2, że regulacje 
przewidziane w art. 9 ust. 2, które dotyczą podawania wszystkich informacji słowami i 
liczbami, nie naruszają art. 34. 

Poprawka 299
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 
i liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające 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.

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 
i liczbowo.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych stanowi główny element rozporządzenia. 
Formy przedstawiania tych danych nie powinny być zatem zmieniane w procedurze 
komitologii, która ma na celu zmianę elementów innych niż istotne.
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Poprawka 300
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie
i liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające 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.

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie,
liczbowo i za pomocą wielokolorowych 
kodów, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające 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.

Or. en

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pojęcia „główne pole widzenia”.

Poprawka 301
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 
i liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie 
i liczbowo.
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rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych stanowi główny element rozporządzenia. 
Formy przedstawiania tych danych nie powinny być zatem zmieniane w procedurze 
komitologii, która ma na celu zmianę elementów innych niż istotne.  

Poprawka 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie
i liczbowo, chyba że konsumenci są 
informowani o jednej lub większej liczbie 
danych szczegółowych z użyciem innych 
form wyrażania ustanowionych przez 
środki wykonawcze przyjęte przez 
Komisję. Te środki mające 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.

2. Dane szczegółowe, o których mowa 
w ust. 1, muszą być określone słownie lub 
liczbowo.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych stanowi główny element rozporządzenia. 
Formy przedstawiania tych danych nie powinny być zatem zmieniane w procedurze 
komitologii, która ma na celu zmianę elementów innych niż istotne.
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Poprawka 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych stanowi główny element rozporządzenia. 
Obowiązkowe podawanie tych danych nie powinno być zatem zmieniane w procedurze 
komitologii, która ma na celu zmianę elementów innych niż istotne.

Poprawka 304
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające 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.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiany w wykazie obowiązkowych oznaczeń nie stanowią „innych niż istotne elementów” 
rozporządzenia, które mogłyby być uzgadnianie w ramach procedury komitologii.

Poprawka 305
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych stanowi główny element rozporządzenia. 
Obowiązkowe podawanie tych danych nie powinno być zatem zmieniane w procedurze 
komitologii, która ma na celu zmianę elementów innych niż istotne.

Poprawka 306
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 

skreślony
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zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka odpowiada poprawce do punktu 23 preambuły.

Poprawka 307
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych stanowi główny element rozporządzenia. 
Obowiązkowe podawanie tych danych nie powinno być zatem zmieniane w procedurze 
komitologii, która ma na celu zmianę elementów innych niż istotne.



PE416.699v02-00 118/119 AM\765208PL.doc

PL

Poprawka 308
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej wszystkie obowiązkowe 
informacje o żywności, w tym dane wymagane na podstawie art. 9 ust. 1 lit. d), f), g), h) i k), 
będą również dostępne w momencie ostatecznego dokonania zakupu. 

Poprawka 309
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 –ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające 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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 310
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Należy jednak unikać sytuacji, w 
której etykiety na produktach 
spożywczych zawierają niezmiernie 
dużą ilość informacji, stając się tym 
samym nieczytelne; trzeba zatem 
zagwarantować drogą regulacji, że na 
produktach pakowanych w małych 
ilościach lub pojemnikach podane są 
tylko cztery najważniejsze informacje 
żywieniowe (wartość energetyczna, 
białko, węglowodany, zawartość 
tłuszczów).

Or. hu

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niemożności odczytania z powodu zbyt dużej ilości informacji na etykietach 
i zwiększenia rozmiaru etykiet (a więc wzrostu dodatkowych kosztów i ilości odpadów, jakimi 
stają się materiały użyte do produkcji opakowań) należy zmniejszyć ilość informacji, które 
muszą być podawane na etykietach poniżej pewnej wielkości.
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