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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wstęp:

Nowe rozporządzenie uchyla dwie dyrektywy:
- dyrektywy 2000/13/WE w sprawie etykietowania środków spożywczych,
- dyrektywy 90/496/WE w sprawie oznaczania wartości odżywczej.

Celem rozporządzenia jest stworzenie ram prawnych regulujących kwestię informacji 
zamieszczanych na żywności. Kontekstem dla tego rozporządzenia jest ogólna świadomość 
znaczenia spożywania zdrowszej żywności. Wskutek kampanii informacyjnych 
organizowanych zarówno przez Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie konsumenci 
europejscy zwracają coraz większą uwagę na zawartość produktów żywnościowych. Ponadto 
w odpowiedzi na prośby konsumentów wiele grup przemysłowych zaczęło już wprowadzać 
ulepszenia w zakresie etykietowania.

Niniejsze rozporządzenie ma zapewnić dostarczenie konsumentom jasnych, zrozumiałych 
i czytelnych informacji, które pozwolą im na dokonywanie świadomych wyborów 
żywieniowych.

Wytyczne zaproponowane w opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- obowiązkowe informacje o żywności
Oprócz zamieszczania obowiązkowych danych szczegółowych proponowanych przez 
Komisję Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła rozwiązanie kompromisowe nakazujące 
zamieszczanie informacji o pochodzeniu na niektórych rodzajach produktów. Odniesienie 
do kraju pochodzenia zostało skreślone: kiedy mówi się bowiem o kraju pochodzenia, może 
chodzić o kraj, w którym miał miejsce ostatni proces przetwarzania produktu (rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające wspólnotowy Kodeks Celny). Komisja Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi pragnęłaby tymczasem, aby na opakowaniach podawano miejsce, w którym 
zebrano owoce i warzywa, złowiono ryby, w którym urodziły się zwierzęta i gdzie były 
hodowane itp., a nie kraj, w których były one gotowane czy wędzone. Z tego powodu komisja 
woli mówić o miejscu pochodzenia. Każdy Europejczyk musi mieć możliwość otrzymania 
informacji o miejscu pochodzenia żywności, którą spożywa, aby dokonać przemyślanego 
wyboru (przede wszystkim powinien wiedzieć, czy kupuje produkt „lokalny” czy nie) i móc 
określić ślad ekologiczny żywności. Wymóg przejrzystości i identyfikowalności stanowi 
podstawę praw konsumenta. Komisja rolnictwa nakazuje zatem podawanie kraju 
pochodzenia w przypadku żywności nieprzetworzonej oraz w przypadku żywności 
jednoskładnikowej (definiowanej jako każdy rodzaj żywności, który – oprócz soli, cukru, 
przypraw, wody, dodatków do żywności, środków aromatyzujących lub enzymów – zawiera 
jeden składnik), a także w przypadku mięsnego lub mlecznego składnika podstawowego 
żywności wieloskładnikowej. Ponadto w przypadku mięsa innego niż wołowina i cielęcina 
miejsce pochodzenia może odnosić się do pojedynczego miejsca pochodzenia wyłącznie 
wówczas, gdy zwierzęta urodziły się, były hodowane i zostały ubite w tym samym kraju lub 
miejscu. W pozostałych przypadkach należy podać informacje o każdym z poszczególnych 
miejsc urodzenia, hodowli i uboju. 
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Jeżeli chodzi o formę przedstawiania informacji obowiązkowych, muszą one być podawane w 
sposób jasny, czytelny i zrozumiały, aby uniknąć niebezpieczeństwa wprowadzenia 
konsumenta w błąd. Obowiązek 3 mm nie jest właściwym rozwiązaniem: jego skutkiem 
będzie zwiększenie wielkości opakowania, co pociągnie za sobą negatywne konsekwencje dla 
środowiska naturalnego. Z tego względu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje 
dostosowanie do wielkości opakowania wielkości informacji obowiązkowych, która powinna 
wynosić co najmniej 1 mm w przypadku opakowań, których największa powierzchnia lub 
etykieta ma wymiary od 25 do 100 cm2, i co najmniej 1,2 mm w przypadku opakowań, 
których największa powierzchnia lub etykieta ma wymiary większe niż 100 cm2. Ponadto jest 
konieczne zapewnienia znacznego kontrastu między drukiem i tłem.

Aby zapewnić zrozumienie etykiet i poprawić skuteczność rozporządzenia, należy opracować 
programy informacyjne i szkoleniowe na szczeblu europejskim. Konsumenci europejscy 
muszą bowiem otrzymywać więcej szczegółowych informacji w tym zakresie, by móc 
dokonywać świadomego wyboru. W niektórych krajach wdrożono już programy edukacyjne 
dla dorosłych (np. w formie kursów wieczorowych) i uruchomiono też programy kształcenia 
dla dzieci począwszy od najmłodszych lat. W szkołach średnich w Belgii działają „komisje 
zdrowia”, w skład których wchodzą nauczyciele, pedagodzy i kucharze działający na rzecz 
promowania zdrowej żywności i zrównoważonego żywienia. Kwestią o zasadniczym 
znaczeniu jest wspieranie takich programów w całej Europie z myślą o udostępnieniu 
konsumentom narzędzi niezbędnych dla stosowania zdrowego i zrównoważonego żywienia.
Stowarzyszenia działające w tym kierunku są podstawowym środkiem podnoszenia 
świadomości obywateli europejskich i muszą być wspierane i wzmacniane.

Ponadto, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne mogą być wykorzystywane 
w przypadkach, w których Komisja zezwala na przekazywanie niektórych obowiązkowych 
informacji w inny sposób niż na etykiecie. Można sobie wyobrazić, że konsumenci mogliby 
uzyskiwać wszystkie obowiązkowe informacje przy zakupie za pośrednictwem 
elektronicznych tablic informacyjnych rozmieszczonych w supermarketach.

- obowiązkowa informacja o wartości odżywczej
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że dla pełniejszego informowania konsumentów 
konieczne jest dodanie informacji o tłuszczach trans, białkach i błonniku do obowiązkowej 
informacji o wartości odżywczej; należy również dokonać rozróżnienia na cukry występujące 
naturalnie i na cukry dodane. Sprawozdawca sprzeciwia się jednak dodawaniu kolejnych 
informacji zgodnie z logicznym stwierdzeniem: zbyt dużo informacji zabija informację. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziła również zmiany do wniosku Komisji 
Europejskiej w odniesieniu do przedstawiania obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej. Wnioskuje ona o wskazywanie wartości energetycznej wyrażanej w kaloriach na 
przodzie opakowania w jego prawej dolnej części, a wszystkich pozostałych informacji o 
wartości odżywczej w tym samym polu widzenia, w formie tabeli, w tym samym miejscu. 

- napoje alkoholowe
Wyłączenie napojów alkoholowych z zakresu tych wniosków uzasadnia się obecnością w 
nich alkoholu. Etykietowanie tych produktów w sposób, który może wprowadzić 



AD\801217PL.doc 5/66 PE430.537v02-00

PL

konsumentów w błąd lub zachęcić do nieodpowiedniej konsumpcji, byłoby niewłaściwe.  
Równie niewłaściwa byłaby sytuacja, w której wnioski te wprowadzałyby dyskryminację i 
zakłócały konkurencję pomiędzy konkurencyjnymi produktami. W pierwotnym wniosku 
Komisji wino, piwo i napoje spirytusowe wyłączono na okres pięciu lat z obowiązku 
zamieszczania informacji obowiązkowych. Z tego powodu, w trosce o bardziej sprawiedliwe 
traktowanie, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby wszystkie napoje alkoholowe 
(tj. napoje zawierające ponad 1,2% alkoholu) zostały wyłączone z tego obowiązku, z 
wyjątkiem napojów mieszanych zawierających alkohol zwanych inaczej alkopopami. Napoje 
te wprowadzają w błąd młodych konsumentów, gdyż zawierają alkohol wysokoprocentowy, 
którego smak łagodzi słodzona woda gazowana. Nie należy zatem wyłączać ich z 
omawianego obowiązku: trzeba przedstawiać ich skład i informację o wartości odżywczej, by 
młodzi konsumenci mogli poznać zawartość napoju.

- żywność niepaczkowana
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera wniosek Komisji mający na celu nakazanie 
umieszczania informacji o alergenach w przypadku żywności niepaczkowanej. Jednak aby 
utrzymać obecne zasady i nie narzucać zbyt wielu ograniczeń sprzedawcom żywności 
niepaczkowanej, komisja proponuje odrzucenie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego 
pozostałych informacji obowiązkowych: podawanie tych informacji nie powinno być 
obowiązkowe, chyba że państwo członkowskie przyjmie przepisy zobowiązujące do 
podawania wszystkich lub niektórych informacji. Ponadto informacje o alergenach podawane 
są klientom na ich prośbę w miejscu sprzedaży.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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 

(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 
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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.

oznaczanie wartości odżywczej jest jedną z 
metod informowania konsumentów na 
temat składu żywności i pomagania im w 
dokonywaniu świadomych wyborów. 
Kampanie edukacyjne i informacyjne 
prowadzone przez państwa członkowskie 
stanowią ważny instrument 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. W tym celu państwa 
członkowskie powinny finansować 
programy szkoleniowe pozwalające 
obywatelom europejskim na zdobycie bądź 
poprawę wiedzy w tej dziedzinie. Cel ten 
można by również osiągnąć w drodze 
programów informacyjnych 
i edukacyjnych prowadzonych online. W 
ten sposób udostępniono by konsumentom 
maksimum narzędzi niezbędnych do 
dokonania świadomych wyborów.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić, że za finansowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych 
odpowiedzialne są państwa członkowskie, gdyż w ten sposób unika się odpływu środków 
z budżetu UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby umożliwić kompleksowe i 
ewolucyjne podejście do przekazywanych 

(14) Aby umożliwić kompleksowe i 
ewolucyjne podejście do przekazywanych 
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konsumentom informacji na temat 
spożywanej przez nich żywności, należy 
opracować szeroką definicję prawa 
dotyczącego informacji o żywności, 
obejmującą zasady o charakterze ogólnym 
i szczególnym, a także szeroką definicję 
informacji o żywności, obejmującą 
również informacje przekazywane inaczej 
niż za pośrednictwem etykiety.

konsumentom informacji na temat 
spożywanej przez nich żywności, należy 
opracować szeroką definicję prawa 
dotyczącego informacji o żywności, 
obejmującą zasady o charakterze ogólnym 
i szczególnym, a także szeroką definicję 
informacji o żywności i działań 
edukacyjnych w zakresie żywności, 
obejmującą również informacje 
przekazywane inaczej niż za 
pośrednictwem etykiety.

Poprawka 3

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 
potraw i sprzedaż żywności, na przykład
w ramach imprez charytatywnych, 
lokalnych kiermaszy lub spotkań, ani 
takich jak różne formy bezpośredniej 
sprzedaży żywności przez rolników. Aby 
nie obciążać nadmiernie zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw sektora 
drobnej wytwórczości spożywczej ani 
placówek detalicznych sprzedających 
żywność, do których zalicza się również 
zakłady żywienia zbiorowego, produkty 
niepaczkowane należy zwolnić 
z obowiązku etykietowania.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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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 również opierać się na 
potrzebach informacyjnych konsumentów 
i nie powinno blokować innowacji w 
branży spożywczej. Możliwość podawania 
przez przedsiębiorstwa branży spożywczej 
dodatkowych informacji na zasadzie 
dobrowolności gwarantuje wyższy stopień 
elastyczności.

Uzasadnienie

Innowacje służą konsumentom. Wystarczająco wysoki stopień elastyczności nowych 
przepisów można zapewnić tylko wówczas, jeżeli przedsiębiorstwa branży spożywczej będą 
mogły reagować na nowe życzenia konsumentów poprzez dobrowolne przekazywanie im 
dodatkowych informacji.

Poprawka 5

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.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia zgodności z obecnymi celami UE dotyczącymi w pełni funkcjonującego 
rynku wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma to, by powiadamiano wszystkie zainteresowane 
strony o wszelkich nowych wymaganiach i by zainteresowane strony mogły je wnikliwie 
przeanalizować, tak aby zagwarantować, że wymagania te są uzasadnione i nie zakłócą 
swobodnego przepływu towarów.

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zasady dotyczące informacji o 
żywności powinny zakazywać stosowania 
informacji, które wprowadzałyby 
konsumenta w błąd lub przypisywałyby
żywności właściwości lecznicze. Aby 
zakazy te były skuteczne, powinny 
dotyczyć również reklamy i prezentacji 
żywności.

(20) Oprócz już istniejących przepisów 
zabraniających podawania błędnych 
informacji w reklamie zasady dotyczące 
informacji o żywności powinny zakazywać 
stosowania informacji, które 
wprowadzałyby konsumenta w błąd, 
zwłaszcza w odniesieniu do wartości 
energetycznej, pochodzenia i składników 
produktów żywnościowych. Aby zakazy te 
były skuteczne, powinny dotyczyć również 
reklamy i prezentacji żywności.

Uzasadnienie

Należy zwrócić uwagę na już istniejące przepisy zabraniające podawania błędnych informacji 
w reklamie. Reklamowanie produktu jako posiadającego właściwości lecznicze reguluje 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w odniesieniu do środków spożywczych (WE nr 
1924/2006).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy opracować wykaz wszystkich 
obowiązkowych informacji, które z zasady
powinny być przekazywane w odniesieniu 
do każdej żywności przeznaczonej dla 
konsumenta finalnego i zakładów żywienia 
zbiorowego. Ten wykaz powinien nadal 
obejmować informacje, które są już 
wymagane na mocy istniejącego 
prawodawstwa, ponieważ powszechnie 
uznaje się je za cenny dorobek prawny 
dotyczący informacji dla konsumenta.

(22) Należy opracować wykaz wszystkich 
obowiązkowych informacji, które powinny 
być przekazywane w odniesieniu do każdej 
żywności przeznaczonej dla konsumenta 
finalnego i zakładów żywienia zbiorowego. 
Ten wykaz powinien nadal obejmować 
informacje, które są już wymagane na 
mocy istniejącego prawodawstwa, 
ponieważ powszechnie uznaje się je za 
cenny dorobek prawny dotyczący 
informacji dla konsumenta.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Nowe technologie komunikacyjne i 
informacyjne mogą odgrywać ważną rolę 
w przekazywaniu konsumentom 
dodatkowych informacji, ponieważ 
pozwalają one na szybką i niezbyt 
kosztowną wymianę informacji. Można 
sobie wyobrazić, że konsumenci mogliby 
uzyskiwać dodatkowe informacje za 
pośrednictwem elektronicznych tablic 
informacyjnych rozmieszczonych w 
supermarketach, które po odczytaniu 
kodu paskowego wyświetlałyby informacje 
o produkcie. Podobnie, można sobie 
wyobrazić, że konsumenci mogliby 
również mieć dostęp do dodatkowych 
informacji za pośrednictwem strony 
internetowej. 

Uzasadnienie

Nowe technologie mają ważną rolę do odegrania na rzecz lepszego zrozumienia przez 
konsumentów informacji dotyczących produktów, które kupują.

Poprawka 9

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 

(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 
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innych środków. Konsultacja ze stronami 
zainteresowanymi powinna ułatwić 
dokonywanie terminowych i dobrze 
ukierunkowanych zmian wymagań 
dotyczących informacji o żywności.

innych środków. Konsultacja publiczna ze 
wszystkimi stronami zainteresowanymi 
powinna ułatwić dokonywanie 
terminowych i dobrze ukierunkowanych 
zmian wymagań dotyczących informacji o 
żywności.

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany w obowiązkowych wymaganiach dotyczących oznaczania mają znaczny 
wpływ na sektor napojów i produktów spożywczych. Dlatego ważne jest, aby prawodawstwo 
stanowiło wyraźnie, że jeżeli rozważa się wprowadzenie nowych wymagań dotyczących 
oznaczania, konieczne są konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tak aby 
zagwarantować, że procedura jest przejrzysta, a wszystkie strony mają możliwość wyrażenia 
swojej opinii.

Poprawka 10

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 
świadomych wyborów dotyczących 
żywności i diety. Badania pokazują, że 
dobra czytelność jest ważnym elementem 
zwiększania prawdopodobieństwa, że 
informacje na etykiecie będą miały wpływ 
na jej odbiorców, a nieczytelne informacje 
o produkcie stanowią jedną z głównych 
przyczyn niezadowolenia konsumentów 
z etykietowania żywności. Dlatego też 
elementy takie jak czcionka, kolor 
i kontrast powinny być rozpatrywane 
łącznie.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) 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 
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 
[…] 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. 
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.

(28) 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 
zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
2392/86 i (WE) nr 1493/19991 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, win likierowych, win 
musujących, win aromatyzowanych oraz 
podobnych produktów uzyskanych z 
owoców innych niż winogrona, piwa 
owocowego, a także napojów 
spirytusowych zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 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, 
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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.

____________________
1 Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

____________________
1  Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

2 Dz.U. L […] z […], s. […].  2 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

Uzasadnienie

Wystąpiłaby sytuacja, w której wina aromatyzowane, których głównym składnikiem jest wino 
i do których dodaje się ograniczoną liczbę składników naturalnych, względem piw 
i destylatów, w przypadku których zezwala się na stosowanie sztucznych dodatków, byłyby 
dyskryminowane, co mogłoby grozić poważnymi następstwami w zakresie handlu niektórymi 
produktami.

Poprawka 12

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, które 
zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 

(29) Należy zapewnić określenie miejsca 
pochodzenia żywności, w przypadku gdy 
brak jego określenia mógłby wprowadzać 
konsumentów w błąd co do kraju lub 
miejsca rzeczywistego pochodzenia danego 
produktu. Ponadto, aby zapewnić większą 
przejrzystość i identyfikowalność, należy 
wskazać miejsce pochodzenia w 
przypadku żywności nieprzetworzonej i 
jednoskładnikowej oraz w przypadku 
mięsnego lub mlecznego składnika 
podstawowego produktów 
wieloskładnikowych. 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 
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powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności.

Uzasadnienie

Miejsce pochodzenia podstawowego składnika mięsnego lub mlecznego żywności powinno 
zostać wskazane na opakowaniu, aby każdy konsument mógł dokonać przemyślanego wyboru. 
W odniesieniu do żywności wieloskładnikowej sprawozdawca jest świadom następstw dla 
producentów, zwłaszcza zaś konieczności systematycznej zmiany opakowań w zależności od 
pochodzenia dostaw. Uważa jednak, że wysiłek ten jest konieczny dla zapewnienia 
konsumentom dobrobytu i sprawiedliwszego traktowania producentów. 

Poprawka 13

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 podczas okresu wyłączenia 
Komisja i właściwe zainteresowane strony 
powinny przeprowadzić badania, aby 
stwierdzić, jakie informacje będą 
najbardziej użyteczne dla konsumenta, a 
także określić najbardziej efektywny 
sposób ich przekazywania.

Uzasadnienie

Wyłączenie napojów alkoholowych z omawianego wniosku uzasadnia obecność w nich 
alkoholu. Należy dopilnować, aby środki zorientowane na informowanie konsumentów nie 
wprowadzały ich w błąd, ani nie zachęcały do niewłaściwej konsumpcji. Komisja i 
zainteresowane strony powinny zatem poszukiwać odpowiednich środków na rzecz 
użytecznego i skutecznego informowania konsumentów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby przekazywane informacje (37) Aby przekazywane informacje 
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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.

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 
dotyczące rozmieszczenia takich 
informacji nie pozwalają na wyciągnięcie 
jednoznacznych wniosków. Dlatego w celu 
zapewnienia łatwego dostrzegania przez 
konsumentów podstawowych informacji 
żywieniowych przy dokonywaniu zakupów 
żywności wszystkie one powinny się 
znajdować w tym samym polu widzenia.

Uzasadnienie

Dla przeciętnego konsumenta zrozumienie etykiety byłoby wygodniejsze i łatwiejsze, gdyby 
wszystkie niezbędne informacje znajdowały się w tym samym polu widzenia. Będzie to zatem 
oznaczało, że na etykiecie na tylnej części opakowania zostaną umieszczone wszystkie 
informacje niezbędne konsumentom do dokonywania świadomych wyborów.

Poprawka 15

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. Ponadto, ponieważ 
krajowe wymagania dotyczące 
etykietowania mogą stwarzać przeszkody 
dla swobodnego przepływu na rynku 
wewnętrznym, państwa członkowskie 
powinny wykazać, dlaczego takie środki są 
niezbędne, a także określić środki, które 
podejmą, aby zagwarantować, że są one 
stosowane w sposób, który jak najmniej 



PE430.537v02-00 16/66 AD\801217PL.doc

PL

ogranicza handel.

Uzasadnienie

Jedną z najważniejszych przyczyn leżących u podstaw przedmiotowego wniosku jest 
uproszczenie 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 16

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) 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 odpowiednich okresów 
przejściowych, z uwzględnieniem 
dodatkowego okresu przejściowego dla 
mikroprzedsiębiorstw. Należy również 
przewidzieć unijną pomoc finansową, aby 
pomóc małym i średnim 
przedsiębiorstwom sektora rolnego w 
uzyskaniu wiedzy naukowej niezbędnej do 
oceny wartości odżywczej produktów. 
Przedsiębiorcy rolni powinni również 
korzystać z programów szkoleniowych, by 
mogli zwiększać swoje kompetencje w tym 
zakresie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Środki spożywcze pochodzące z krajów 
trzecich mogą podlegać dystrybucji na 
rynku UE po spełnieniu wymogów tego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

W interesie konsumentów produkty spożywcze pochodzące z krajów trzecich muszą spełniać 
wymogi w zakresie etykietowania.

Poprawka 18

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;

g) „miejsce pochodzenia” oznacza miejsce, 
kraj lub region, w których całkowicie 
uzyskuje się produkty lub składniki,
zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92;

Uzasadnienie

Należy poprawnie określić miejsce pochodzenia. Art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 zawiera definicję trafną w opinii sprawozdawcy, choć użyte francuskie słowo 
„uzyskiwać” jest niezręczne. Przede wszystkim przez wyrażenie „uzyskiwać w danym 
miejscu” można rozumieć owoce i rośliny, które są tam uprawiane oraz zwierzęta, które się 
tam urodziły i są hodowane. Sprawozdawca sprzeciwia się uznaniu miejsca przetwarzania za 
miejsce pochodzenia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga)  „kraj pochodzenia” oznacza miejsce 
pochodzenia produktu rolnego lub jego 
składnika, zgodnie z art. 23-26 
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 Rady;

Uzasadnienie

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

Poprawka 20

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;

skreślony

Poprawka 21

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, należy zapewnić 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.
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Uzasadnienie

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe przepisy dotyczące oznaczania 
wdraża się na podstawie jednolitych 
okresów wykonania, które określa 
Komisja po konsultacji 
z zainteresowanymi stronami, zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 290 
TFUE.

Uzasadnienie

Częściowe wdrażanie nowych przepisów dotyczących oznaczania żywności pomimo okresów 
przejściowych ma znaczny wpływ na koszty sporządzania nowych etykiet oraz na zarządzanie 
zasobami produktów, opakowaniami oraz etykietami. Nowe prawo dotyczące informacji na 
temat żywności powinno zatem zostać wdrożone w jednolitym okresie, tak jak pierwotnie 
proponowała Komisja.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacje o tożsamości i składzie, 
właściwościach lub innych cechach 
żywności;

a) informacje o tożsamości i składzie, 
ilości, właściwościach lub innych cechach 
żywności;

Poprawka 24
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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
dokonywanie świadomych wyborów.

2. Przy rozważaniu zapotrzebowania na 
obowiązkowe informacje o żywności 
należy uwzględnić potencjalne koszty 
i korzyści dla zainteresowanych stron 
związane z dostarczaniem niektórych 
informacji, które uważają za szczególnie 
cenne, lub wszelkie ogólnie akceptowane 
korzyści, umożliwiające konsumentom
dokonywanie świadomych wyborów.

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych zasad etykietowania powinno nastąpić jedynie wówczas, kiedy 
poparte dowodami badania wykażą zalety nowych wymagań. Koszty przekazywania nowych 
informacji powinny być współmierne. Zmiany etykiet mają istotny wpływ na producentów 
z UE, jak również na przywóz z krajów trzecich. Należy znaleźć równowagę między 
potrzebami konsumentów i producentów.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
114 TFUE Parlament Europejski i Rada 
mogą sporządzić niewyczerpujący wykaz 
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oświadczeń i terminów, których 
stosowanie, zgodnie z ust. 1, jest w każdym 
przypadku zabronione lub ograniczone.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu utrzymanie przepisu istniejącego w prawie UE 
dotyczącym żywności (dyrektywa 2000/13/WE), zobowiązującego państwa członkowskie do 
zbiorowego działania, jeżeli zaistnieje konieczność ograniczenia stosowania konkretnych 
oświadczeń na etykietach i terminów. Jeżeli nie będzie takiego przepisu, poszczególne 
państwa 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 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem odstępstw 
przewidzianych w prawodawstwie 
wspólnotowym mającym zastosowanie do 
naturalnych wód mineralnych i żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
informacje o żywności nie mogą 
przypisywać jakiejkolwiek żywności 
właściwości zapobiegania chorobom lub 
leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać 
się do takich właściwości.

Nie dotyczy polskiej wersji tekstu.

Poprawka 28

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 

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

umożliwić mu przekazywanie 
konsumentom finalnym, na żądanie,
obowiązkowych informacji o żywności 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. a) do c) i 
lit. f).

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ilość netto żywności; e) ilość netto żywności w momencie 
pakowania;

Uzasadnienie

W okresie pomiędzy produkcją a sprzedażą i konsumpcją ilość netto żywności może ulec 
zmianie. Producent ma jedynie wpływ na ilość netto w momencie pakowania i nie może 
ponosić odpowiedzialności za ewentualną zmianę ilości netto w momencie sprzedaży i/lub 
spożycia żywności.

Poprawka 30

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, firma lub znak handlowy i adres 
wytwórcy posiadającego siedzibę w Unii 
lub podmiotu pakującego albo importera w 
przypadku produktów pochodzących z 
krajów trzecich;

Uzasadnienie

W myśl równego traktowania produktów wspólnotowych i importowanych w przypadku 
produktów importowanych z krajów trzecich istotne jest podanie informacji o importerze. 

Poprawka 31



AD\801217PL.doc 23/66 PE430.537v02-00

PL

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) należy wskazać 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 przypadku żywności nieprzetworzonej i 
jednoskładnikowej; 
- w przypadku mięsnych lub mlecznych 
składników żywności wieloskładnikowej. 
W przypadku mięsa innego niż wołowina i 
cielęcina miejsce pochodzenia może 
odnosić się do pojedynczego miejsca 
pochodzenia wyłącznie wówczas, gdy 
zwierzęta urodziły się, były hodowane i 
zostały ubite w tym samym kraju lub 
miejscu.  We wszystkich pozostałych 
przypadkach należy podać informacje o 
każdym z poszczególnych miejsc 
urodzenia, hodowli i uboju.

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) instrukcja użycia, w przypadku gdy 
byłoby niebezpieczne użycie produktu 
w formie, w jakiej jest on sprzedawany;

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie skutkowałoby umieszczaniem na przykład na opakowaniach soli lub 
mąki informacji o możliwych zastosowaniach produktu. Głównym celem jest 
zagwarantowanie bezpieczeństwa.

Poprawka 33

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

Uzasadnienie

Zważywszy na znaczenie tego przepisu, nie należy nadawać Komisji wyłącznych uprawnień 
do zmiany wykazu obowiązkowych danych szczegółowych. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Państwa członkowskie mogą 
przyjmować środki stanowiące odstępstwo 
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od art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku 
mleka i produktów mlecznych 
sprzedawanych w butelkach szklanych 
przeznaczonych do ponownego użycia. 
Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych środków.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Wyjątki w przypadku 

mikroprzedsiębiorstw i rolników
Ręcznie wytwarzane produkty 
produkowane przez 
mikroprzedsiębiorstwa i rolników są 
wyłączone z zakresu wymogu określonego 
w art. 9 ust. 1 lit. l). Mogą one także 
zostać wyłączone z zakresu wymagań 
informacyjnych określonych w art. 9 
ust. 1 lit. b, c, d, g, h, i, j, k, jeżeli produkty 
te są sprzedawane w miejscu wytwarzania, 
a sprzedający są w stanie podać 
odpowiednie informacje.

Uzasadnienie

Należy unikać niepotrzebnych obciążeń w przypadku mikroprzedsiębiorstw i rolników. 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metrologia obejmuje metody i techniki 
stosowane do określenia modelu 
odzwierciedlającego rzeczywistość.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić udostępnianie 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób, niż na 
opakowaniu lub na etykiecie, pod 
warunkiem spełnienia ogólnych zasad i 
wymagań określonych w rozdziale II 
niniejszego rozporządzenia. 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.

3. Z myślą o jak najdalej idącym 
zredukowaniu opakowań Komisja sprzyja 
udostępnianiu obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób niż na 
opakowaniu lub na etykiecie, zwłaszcza 
dzięki nowym technologiom 
informacyjnym i komunikacyjnym takim 
jak internet, pod warunkiem spełnienia 
ogólnych zasad i wymagań określonych w 
rozdziale II niniejszego rozporządzenia. 
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 290 TFUE.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają przepisy art. 41.

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
lub pakowanej w miejscu sprzedaży 
zastosowanie mają przepisy art. 41. 
Niezależnie od powyższego na życzenie 
konsumenta przekazuje mu się informacje 
w miejscu sprzedaży zgodnie z art. 9 ust. 1 
lit. c).

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane 
z użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub etykiecie, muszą 
być wydrukowane z użyciem czytelnych 
znaków o rozmiarze:

– co najmniej 1 mm w przypadku 
opakowań lub pojemników, których 
największa powierzchnia lub etykieta ma 
rozmiary między 25 a 100 cm2;
- co najmniej 1,2 mm w przypadku 
opakowań lub pojemników, których 
największa powierzchnia lub etykieta ma 
rozmiary ponad 100 cm2.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolor tła etykiety odróżnia się od koloru 
tła produktu tak, aby powstał kontrast, 
który zapewni czytelność i zrozumienie 
przedstawionych informacji.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć szczegółowe 
zasady dotyczące prezentacji 
obowiązkowych danych szczegółowych i 
rozszerzenia wymagań, o których mowa w 
ust. 2, na dodatkowe obowiązkowe dane 

skreślony
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szczegółowe w odniesieniu do 
szczególnych kategorii lub rodzajów 
żywności, o których mowa w art. 10 i 38. 
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.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 10 cm2.

skreślony

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Skróty, w tym inicjały, nie mogą być 
stosowane w przypadku, gdy mogłyby 
wprowadzić konsumentów w błąd.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być umieszczone w widocznym 
miejscu w taki sposób, aby były dobrze 
widoczne, czytelne oraz, w stosownych 

6. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być umieszczone w widocznym 
miejscu w taki sposób, aby były dobrze 
widoczne, czytelne oraz, w stosownych 
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przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być 
w żaden sposób ukryte, zasłonięte, 
przyćmione lub przerwane jakimikolwiek 
innymi nadrukami, obrazami czy innym 
materiałem.

przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być 
w żaden sposób ukryte, zasłonięte, 
przyćmione lub przerwane jakimikolwiek 
innymi nadrukami, obrazami, innym 
materiałem czy też samym opakowaniem, 
np.w miejscu  sklejenia.

Uzasadnienie

Niezbędne uzupełnienie. Decyzja o tym, jakie informacje niepotrzebnie pochłaniają uwagę, 
byłaby przedmiotem najróżniejszych interpretacji, które zagroziłyby tym samym pewności 
prawnej sprzedawców żywności. 

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
w rozumieniu dyrektywy Rady 
89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego1, w 
odniesieniu do których prawodawstwo 
unijne ustanawia obowiązki etykietowania 
wykraczające poza informacje określone 
w art. 9 ust. 1, rozmiar czcionki spełnia 
wymogi czytelności dla konsumenta oraz 
wymogi dotyczące dodatkowych 
informacji związanych ze specjalnym 
przeznaczeniem tych produktów.
1 Dz.U. L 186 z 30.6.1989, s. 1.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Umieszczanie obowiązkowych 
informacji nie może prowadzić do 
zwiększenia rozmiaru i/lub masy 
materiału służącego do pakowania lub 
pojemnika na żywność i nie może 
zwiększać obciążenia dla środowiska.

Uzasadnienie

Obowiązkowe umieszczanie informacji o żywności może dać podmiotom działającym na rynku 
powód do zmiany rozmiarów opakowań, co pociąga za sobą ryzyko wzrostu ilości 
pochodzących z nich odpadów. Byłoby to sprzeczne z zasadą zapobiegania, która stanowi 
podstawę przepisów Unii Europejskiej w zakresie zarządzania odpadami. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Etykiety stosowane do przedstawiania 
obowiązkowych informacji na temat 
żywności nie mogą być wykonywane z 
materiałów, które by w znaczny sposób 
utrudniały lub uniemożliwiały ponowne 
wykorzystanie lub recykling materiałów, z 
których wykonano opakowanie lub 
pojemnik na żywność.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zarządzania odpadami, należy poczynić 
starania, aby umożliwić ponowne wykorzystanie lub recykling materiałów zastosowanych do 
pakowania w możliwie największym stopniu. Wykonywanie etykiet z materiałów różnych od 
tych zastosowanych do pakowania może w znacznym stopniu utrudnić należyte zarządzanie 
odpadami. 

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których żywność znajduje 
się w obrocie, mogą określić, że dane 
szczegółowe muszą być podawane w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Wspólnoty.

2. Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których żywność znajduje 
się w obrocie, mogą określić, że dane 
szczegółowe muszą być podawane w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Wspólnoty lub w innych językach 
używanych w danym państwie.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 lit. 
a), c), e), f) i l).

skreślony

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. b), należy podawać za pośrednictwem 
innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk jest mniejsza niż 
80 cm2, obowiązkowe jest zamieszczanie 
na opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f) oraz 
w art. 29 ust. 1 lit. a). Zamieszczenie 
dodatkowych informacji na opakowaniu 
jest możliwe na zasadzie dobrowolności.
Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
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udostępniać na życzenie konsumenta.

Uzasadnienie

Informacja o wartości energetycznej produktu żywnościowego jest ważna i może decydować 
o zakupie danego produktu. Możliwe powinno być zamieszczanie dodatkowych dobrowolnych 
informacji od producenta. 

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na końcu listy składników, o której 
mowa w ust. 1, mogą zostać wymienione w 
dowolnym porządku następujące 
składniki: przyprawy lub zioła (z 
wyjątkiem soli), naturalne i syntetyczne 
środki aromatyzujące, środki 
poprawiające smak, dodatki do żywności, 
witaminy i składniki odżywcze, minerały i 
sole mineralne.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 

e) napoje o zawartości alkoholu wyższej 
niż 1,2 % objętościowo z wyjątkiem 
mieszanych napojów alkoholowych, 
(„alkopopów”); przede wszystkim wino i 
produkty winiarskie zgodnie z ich 
definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
479/2008 oraz w art. 2 ust. 1 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 
określającego ogólne zasady definicji, 
opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów 
winopochodnych i aromatyzowanych 
koktajli winopochodnych1, podobnych 
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stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu temu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. 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.

produktów uzyskanych z owoców innych 
niż winogrona, cydru, perry, piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 110/2008. Dnia ... * najpóźniej 
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania art. 19 w odniesieniu 
do tych produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się, w razie potrzeby,
zgodnie z poniższą procedurą:

i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
479/2008, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 113 ust. 2 tego rozporządzenia;
ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
(EWG) nr 1601/91 zgodnie z procedurą 
określoną w art. 14 tego rozporządzenia; 
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110/2008, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia; 
iv) w odniesieniu do pozostałych 
produktów stosuje się procedurę 
określoną w art. 290 TFUE.
Bez uszczerbku dla szczegółów 
określonych w wyżej wymienionych 
procedurach w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w punktach i), ii) oraz 
iii), środki stosowane są konsekwentnie 
i zaczynają obowiązywać jednocześnie dla 
wszystkich wymienionych produktów.
___________
*Dz.U.: pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
1  Dz.U. L 149 z 16.6.1991, s. 1.

Poprawka 53
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli jest to konieczne, szczegółowe 
zasady prezentacji oznaczenia wskazanego 
w akapicie pierwszym mogą być 
przyjmowane zgodnie z następującymi 
procedurami:
i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 479/2008, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;
ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
(EWG) nr 1601/91, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110/2008, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 25 ust. 2 tego rozporządzenia;
iv) w odniesieniu do pozostałych napojów 
alkoholowych stosuje się procedurę 
określoną w art. 290 TFUE.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dany składnik lub dana kategoria 
składników są podkreślone w oznakowaniu 
słownie, obrazowo lub graficznie; lub

b) dany składnik lub dana kategoria 
składników są podkreślone w oznakowaniu 
słownie, obrazowo lub graficznie w celu 
zachowania zgodności z zasadą metrologii 
oraz uniknięcia wprowadzających w błąd 
informacji; lub
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrukcje użycia żywności oznaczane są 
w taki sposób, aby umożliwić jej właściwe 
użycie.

1. Instrukcje przechowywania i sposób
użycia żywności oznaczane są w taki 
sposób, aby umożliwić jej właściwe 
użycie.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Informacja o sposobie hodowli zwierząt 

gospodarskich
Zgodnie z procedurą określoną w art. 290 
TFUE Komisja ustanowi najpóźniej do 
31 grudnia 2010 r. specyficzne kryteria 
dotyczące informacji o sposobie hodowli 
różnych gatunków zwierząt, od których 
pochodzi mięso, produkty mięsne i mleko, 
wzorując je na znakowaniu jaj zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. wraz 
z przepisami wykonawczymi do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 
w sprawie norm handlowych 
w odniesieniu do jaj1. Na tej podstawie 
znakowana będzie żywność, w skład której 
wchodzi mleko i mięso. 
____________________

1 Dz.U. L 132 z 24.5.2007, s. 1.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, przemysłowych 
trans kwasów tłuszczowych,
węglowodanów ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów naturalnych i 
dodanych, oraz soli.

Uzasadnienie

Ilość izomerów trans kwasów tłuszczowych powinna być uwzględniona w obowiązkowej 
informacji o wartości odżywczej, aby konsumenci mogli poznać cały skład odżywczy 
żywności. Kwasy tłuszczowe trans podnoszą poziom złego cholesterolu (LDL) i obniżają 
poziom dobrego cholesterolu (HDL). Należy również określić proporcję cukrów naturalnych i 
cukrów dodanych, aby poinformować rzetelniej konsumenta. W rzeczywistości cukry dodane 
mają taką samą wartość kaloryczną co cukry naturalne, ale przekształcają się w większym 
stopniu w tłuszcz, jeśli nie zostaną spalone. 

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 
1,2 % objętościowo z wyjątkiem 
mieszanych napojów alkoholowych, 
zwanych również alkopopami. W 
szczególności niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania do wina lub produktów 
winiarskich, zgodnie z definicją w
rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 oraz w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 
1601/1991, podobnych produktów 
uzyskanych z owoców innych niż 
winogrona, cydru, perry, piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 110/2008. Dnia ... * najpóźniej
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania art. 19 do tych 
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zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. 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.

produktów; sprawozdaniu temu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady zamieszczania obowiązkowej 
informacji o wartości odżywczej w 
odniesieniu do tych produktów. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się, w razie potrzeby, zgodnie z 
poniższą procedurą:

i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
479/2008, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 113 ust. 2 tego rozporządzenia;
ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
(EWG) nr 1601/91, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 14 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110/2008, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia;
iv) w odniesieniu do pozostałych 
produktów stosuje się procedurę 
określoną w art. 290 TFUE.
Bez uszczerbku dla szczegółów 
określonych w wyżej wymienionych 
procedurach w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w punktach i), ii) oraz 
iii), środki stosowane są konsekwentnie 
i zaczynają obowiązywać jednocześnie dla 
wszystkich wymienionych produktów.
___________
*Dz.U.: w pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone (w 
tym występujące w nich Omega -9);

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone (w 
tym omega-3 i/lub ALA oraz DHA/EPA, 
omega-6);

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) cholesterol;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera f) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) błonnik; skreślony

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera g) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) białko; skreślony

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera h a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inne substancje wymienione w 
załączniku XIII część A.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

może ona również obejmować składniki 
należące do powyższych kategorii.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3,
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana 
w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, a 
z zastrzeżeniem przepisów art. 32 na porcję 
lub jednostkę.

Uzasadnienie

Aby konsument mógł skutecznie porównać produkty, które zamierza nabyć, niezbędne jest, by 
ilość energii i składników odżywczych zawsze określano w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, z 
wyjątkiem, który został przedstawiony w art. 32.
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Ewentualne dobrowolne dodatkowe 
oznaczenie wartości odżywczej musi być 
podane w tabeli i wyrażone jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml oraz zgodnie z art. 31 ust. 2 na 
porcję. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona wyrażana we wszystkich przypadkach 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

Uzasadnienie

Celowe jest ustalenie przepisów dotyczących ewentualnego dobrowolnego dodatkowego 
oznaczenia, aby osiągnąć w takich przypadkach pewien stopień standaryzacji i aby uniknąć 
możliwego wprowadzania konsumentów w błąd. 

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję lub jednostkę, jeśli waga żywności, 
o której mowa w ust. 1, jest niższa niż 
100 g.

Uzasadnienie

W przypadku gdy żywność jest rzadko spożywana w przeliczeniu na 100 g (np. guma do żucia 
lub cukierki), właściwe jest wskazanie informacji o wartości odżywczej dla 100 g. Jeżeli 
żywność jest konfekcjonowana w zapakowanych indywidualnych porcjach lub jednostkach, 
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które są sobie równe, dozwolone jest wskazanie wartości odżywczej w przeliczeniu na porcję 
lub jednostkę.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Takie dodatkowe formy wyrażania 
ilości, o którym mowa w ust. 1, muszą być 
określone w ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44.

2. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 290 TFUE, Komisja ustanawia 
warunki stosowania tych dodatkowych 
form wyrażania ilości. Kryteria opierają 
się na wiedzy naukowej na temat diety i 
żywienia oraz ich wpływu na zdrowie. Aby 
określić te kryteria, Komisja zwraca się do 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności o dostarczenie odpowiedniej 
opinii naukowej w ciągu dwunastu 
miesięcy.

Uzasadnienie

Należy zezwolić na dodatkowe formy wyrażania informacji żywieniowych. Warunki 
stosowania takich form powinny być jednak ustanawiane na szczeblu wspólnotowym. 

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

1. Dane szczegółowe dotyczące informacji 
o wartości odżywczej podane zgodnie z art. 
31 ust. 1 i 2 muszą być umieszczone w tym 
samym polu widzenia, tak aby tworzyły 
całość w jednym miejscu w formie tabeli. 
Dane obowiązkowe muszą być 
prezentowane w następującym porządku: 
wartość energetyczna, białko, tłuszcz, 
nasycone kwasy tłuszczowe, przemysłowe 
trans kwasy tłuszczowe, węglowodany ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów 
naturalnych i dodanych, błonnik oraz sól. 
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Dodatkowe dobrowolne dane podaje się w 
kolejności określonej w załączniku XIII.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oznaczenie zawartości energetycznej 
obowiązujące na mocy art. 29 ust. 1 lit. a) 
i części B załącznika XI, oprócz 
przedstawienia zgodnie z art. 34 ust. 1 w 
kcal na 100g/ml lub, w stosownych 
przypadkach, na porcję zgodnie z art. 31 
ust. 2, musi być podane na przodzie 
opakowania w jego prawej dolnej części.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Jeżeli podanie informacji o wartości 
odżywczej w przypadku żywności, o której 
mowa w załączniku IV, jest obowiązkowe 
ze względu na oświadczenia żywieniowe 
lub zdrowotne, informacja taka nie musi 
być umieszczona w głównym polu 
widzenia.

Uzasadnienie

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.
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Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania 
do żywności określonej 
w dyrektywie 89/398/EWG i w 
dyrektywach szczególnych, o których 
mowa w jej art. 4 ust. 1.

Uzasadnienie

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44, do prezentacji
informacji o wartości odżywczej można 
stosować formy graficzne lub symbole, 
pod warunkiem spełnienia następujących 
zasadniczych wymagań:

5. Do prezentacji informacji o wartości 
odżywczej można stosować formy 
graficzne lub symbole, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

Uzasadnienie

Symbole prezentujące informacje żywieniowe powinny być ujednolicone na szczeblu 
europejskim, by umożliwić swobodny przepływ produktów. 
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Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, muszą być dobrze 
widoczne.

Uzasadnienie

Jeżeli informacje zamieszczane dobrowolnie na żywności mają być prezentowane w ten sam 
sposób jak w przypadku produktów, do których mają zastosowanie wymagania obowiązkowe, 
jest prawdopodobne, że producenci przestaną udzielać ich dobrowolnie.   W związku z tym 
niniejszy wniosek spowodowałby, że konsumenci otrzymywaliby mniej informacji niż obecnie. 

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla ust. 1 dodatkowe 
dobrowolne informacje o wartości 
odżywczej odnoszące się do konkretnych 
grup docelowych, np. dzieci, mogą być 
nadal zamieszczane, o ile przytaczane 
specyficzne wartości referencyjne są 
naukowo udowodnione, nie wprowadzają 
w błąd konsumenta i są zgodne 
z ogólnymi wymogami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Wartości referencyjne przedstawione w załączniku XI B odnoszą się do przeciętnej osoby 
dorosłej. Wartości referencyjne odbiegające od tego wzoru, dotyczące produktów 
przeznaczonych dla szczególnej grupy docelowej, np. dzieci, stosowane już przez przemysł 
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i posiadające potwierdzenie naukowe, powinny być nadal dopuszczalne jako dodatkowa 
informacja. 

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca.

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, a w szczególności z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie 
gwarantowanych tradycyjnych 
specjalności produktów rolnych i środków 
spożywczych1, z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r, 
w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych i oznaczeń pochodzenia 
produktów rolnych i środków 
spożywczych2, z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 ustanawiające wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy 
szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych (rozporządzenie o 
jednolitej wspólnej organizacji rynku)3, z 
rozporządzeniem (WE) nr 110 /2008 oraz 
z rozporządzeniem (EWG) nr 1601/91, ust. 
3 i 4 mają zastosowanie w przypadku gdy 
kraj lub miejsce pochodzenia żywności jest 
oznaczone w celu poinformowania 
konsumentów o pochodzeniu żywności z 
innego kraju lub miejsca.
____________________

1 Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.
3 Dz.U. L 154 z 17.6.2009, s. 1.
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Uzasadnienie

W celu uniknięcia wszelkich problemów przy stosowaniu rozporządzenia niezbędne jest 
przywołanie obowiązujących przepisów wspólnotowych, a w szczególności tych, które dotyczą 
oznaczeń pochodzenia produktów rolnych.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Aby zagwarantować pełną 
identyfikowalność żywności 
„z gospodarstwa prosto na stół”, systemy 
oznaczania gwarantują także możliwość 
zidentyfikowania kraju pochodzenia i 
producenta. Jednak przepis ten nie ma 
zastosowania do produktów, w przypadku 
których nie można określić producenta 
(w przypadku mleka).

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku mięsa, innego niż 
wołowina i cielęcina, oznaczenie kraju lub 
miejsca pochodzenia może odnosić się do 
pojedynczego miejsca pochodzenia 
wyłącznie wówczas, gdy zwierzęta urodziły 
się, były hodowane i zostały ubite w tym 
samym miejscu. W innych przypadkach 
należy podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.

skreślony

Uzasadnienie

Artykuł 35 wniosku Komisji powoduje, że zarządzanie przedsiębiorstwem staje się zbyt 
skomplikowane. 
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 3. 
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

Uzasadnienie

Il est important pour le consommateur de connaître la provenance d'un produit. Dans 
certains cas toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer un pays d'origine car les 
constituants du produit peuvent être issus de pays différents et changer tous les jours. Les 
règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine prévoient l'indication de la 
provenance sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à l'origine véritable de l'aliment. Il convient de 
maintenir ces règles et de ne pas les remplacer par un nouvel énoncé. 

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku whisky zawsze podaje się 
informację o kraju pochodzenia, 
umieszczając ją w głównym polu 
widzenia. Jeżeli whisky produkowana jest 
w więcej niż jednym kraju, wymienia się 
każdy z nich.

Uzasadnienie

Oznaczanie kraju pochodzenia na whisky sprzedawanej w Unii Europejskiej jest tradycją. 
Konsumenci przywiązują do tej informacji dużą wagę.  W przypadku niektórych rodzajów 
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whisky, na których nie widnieje oznaczenie pochodzenia, podaje się inne informacje 
sugerujące, że pochodzą one z krajów będących głównymi producentami whisky, co nie jest 
prawdą.  Dlatego odpowiednim działaniem jest nałożenie na wszystkie rodzaje whisky 
sprzedawane w UE obowiązku oznaczania pochodzenia, aby uniknąć wprowadzania 
konsumentów w błąd.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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.

6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
Te środki mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się w porozumieniu 
z zainteresowanymi stronami zgodnie z 
procedurą określoną w art. 290 TFUE, w 
drodze konsultacji z zainteresowanymi 
stronami.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się ten rozdział i zawarte w nim 
przepisy

Uzasadnienie

Przepisy krajowe stoją w sprzeczności z zasadą ujednolicania i swobodnego przepływu 
towarów na rynku wewnętrznym. 

Poprawka 84
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się ten rozdział i zawarte w nim 
przepisy

Uzasadnienie

Przepisy krajowe stoją w sprzeczności z zasadą ujednolicania i swobodnego przepływu 
towarów na rynku wewnętrznym. 

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 51 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 a
Zmiany do dyrektywy 2001/110/WE

1. Art. 2 ust. 4 lit. a) dyrektywy Rady 
2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. 
dotyczącej miodu1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„a) Kraj lub kraje pochodzenia, gdzie 
zebrano miód, powinny być wskazane na 
etykiecie. Jeżeli jednak miód pochodzi z 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego bądź z kraju trzeciego, w 
zamian za to na opakowaniu winna 
pojawić się jedna z następujących 
informacji:
- „mieszanka miodów z krajów UE”,
- „mieszanka miodów z krajów 
nienależących do UE”.
Jeżeli proporcja miodu z krajów UE 
przewyższa ilość miodu z krajów 
nienależących do UE:
- „mieszanka miodów z krajów UE i 



PE430.537v02-00 50/66 AD\801217PL.doc

PL

krajów spoza UE”.
Jeżeli proporcja miodu z krajów 
nienależących do UE przewyższa ilość 
miodu z krajów UE:
- „mieszanka miodów z krajów spoza UE 
i krajów UE”.
2. Do art. 2 ust. 4 dyrektywy 2001/110/WE 
dodaje się następujący punkt:
„(aa) Jeżeli dany miód zawiera miód 
pochodzący z kraju trzeciego, należy 
wskazać procent miodu pochodzącego z 
państwa członkowskiego oraz procent 
miodu pochodzącego z kraju trzeciego”.
_______
1  Dz.U. L 10 z 2.1.2002, s. 1.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące przepisy nie gwarantują należytego informowania konsumentów i 
mogą powodować wprowadzanie ich w błąd. Miód może zawierać minimalną ilość miodu z 
krajów UE (na przykład 5%), lecz na opakowaniu musi pojawić się oznaczenie „mieszanka 
miodów z krajów UE i krajów spoza UE”. 

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
50 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 10 000 000 euro, o ile mają 
zastosowanie [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 5 lat po wejściu w życie].

Środki spożywcze wprowadzone na rynek 
lub etykietowane przed [datą wejścia w 
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życie], które nie spełniają wymogów 
niniejszego rozporządzenia, mogą być 
wprowadzane na rynek do upływu ich 
daty minimalnej trwałości lub 
przydatności do użycia.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b) – tiret drugie a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cukry występujące naturalnie,

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b) – tiret drugie b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cukry dodane,

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b) – tiret drugie c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nasycone kwasy tłuszczowe,

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b) – tiret drugie d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kwasy tłuszczowe trans,
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– błonnik, skreślony

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b) – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– białko, skreślony

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. „kwasy tłuszczowe trans”: oznaczają
kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym 
niesprzężonym (tj. przerwanym co 
najmniej jedną grupą metylenową) 
wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w 
konfiguracji trans, za wyjątkiem kwasów 
tłuszczowych trans pochodzenia 
naturalnego produkowanych przez 
zwierzęta z grupy przeżuwaczy;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 a. „cukry występujące naturalnie” 
oznaczają monosacharydy i disacharydy 
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naturalnie obecne w żywności;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 b. „cukry dodane” oznaczają 
monosacharydy i disacharydy stosowane 
ze względu na ich właściwości słodzące;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. „białko” oznacza zawartość białka 
obliczoną z użyciem wzoru: białko = 
całkowity azot Kjeldahla × 6,25, a w 
przypadku białka mleka x 6,38;

Uzasadnienie

Jest to zgodne z międzynarodową normą Codex Alimentarius 1-1985 obowiązującą w 
odniesieniu do ogólnej normy dotyczącej etykietowania żywności paczkowanej, która została 
przyjęta przez Komisję Europejską.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „główne pole widzenia” oznacza pole 
widzenia, które najczęściej jest 
wystawiane lub widoczne w zwykłych lub 
zwyczajowych warunkach sprzedaży lub 
stosowania.

skreślony
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Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zbóż wykorzystywanych do produkcji 
destylatów alkoholowych.

Uzasadnienie

Wprowadzenie poprawki jest niezbędne w celu podkreślenia wyjątku i zapewnienia spójności 
z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.  Pierwotne sformułowanie 
mogłoby doprowadzić do umieszczania na produktach informacji o tym, że są one alergenne, 
chociaż zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zawierają 
one substancji alergennych.  Komisja zgadza się z potrzebą zmiany obecnego sformułowania, 
aby nie wprowadzać w błąd słabo poinformowanych konsumentów.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) serwatki wykorzystywanej do produkcji 
destylatów alkoholowych;

Uzasadnienie

Wprowadzenie poprawki jest niezbędne w celu podkreślenia wyjątku i zapewnienia spójności 
z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.  Pierwotne sformułowanie 
mogłoby doprowadzić do umieszczania na produktach informacji o tym, że są one alergenne, 
chociaż zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zawierają 
one substancji alergennych. Komisja zgadza się z potrzebą zmiany obecnego sformułowania, 
aby nie wprowadzać w błąd słabo poinformowanych konsumentów.
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) orzechów wykorzystywanych do 
produkcji destylatów alkoholowych.

Uzasadnienie

Wprowadzenie poprawki jest niezbędne w celu podkreślenia wyjątku i zapewnienia spójności 
z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.  Pierwotne sformułowanie 
mogłoby doprowadzić do umieszczania na produktach informacji o tym, że są one alergenne, 
chociaż zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zawierają 
one substancji alergennych.  Komisja zgadza się z potrzebą zmiany obecnego sformułowania, 
aby nie wprowadzać w błąd słabo poinformowanych konsumentów.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RODZAJ LUB 
KATEGORIA 
ŻYWNOŚCI

DANE 
SZCZEGÓŁOWE

5a. ŻYWNOŚĆ ZAWIERAJĄCA SKŁADNIKI 
POCHODZĄCE Z ORGANIZMÓW 
GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH
Żywność 
zawierająca 
składniki 
pochodzące z 
organizmów 
genetycznie 
modyfikowanych

„Składniki żywnościowe 
pochodzą z organizmów 
genetycznie 
modyfikowanych”
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Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- produkty przetworzone, w przypadku 
których jedynym procesem przetwarzania, 
jakim je poddano, jest wędzenie lub 
dojrzewanie, oraz owoce i warzywa 
suszone takie jak suszone śliwki lub 
morele, które wysuszono i ewentualnie 
ponownie nawodniono poprzez dodanie 
wody i które obejmują pojedynczy składnik
lub pojedynczą kategorię składników;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy owoców takich jak suszone śliwki (pojedynczy składnik), które się 
odwadnia w celu konserwacji i do których można ponownie dodać wodę.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret czwarte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zioła, przyprawy lub ich mieszanki; – zioła, dodatki aromatyczne, przyprawy 
lub ich mieszanki;

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret osiemnaste 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– żywność dostarczana bezpośrednio przez 
małe przedsiębiorstwa w małych ilościach
produktów konsumentowi finalnemu lub 
miejscowym placówkom handlu 
detalicznego bezpośrednio zaopatrującym 
konsumenta finalnego;
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Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – 19 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– guma do żucia;

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret dziewiętnaste 19 b (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki spożywcze w ilości poniżej 5 g/ml;

Poprawka 107

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– trwale oznakowane butelki szklane.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nazwa żywności zawiera dane 
szczegółowe dotyczące warunków 
fizycznych żywności lub szczególnego 
przetwarzania, jakiemu została poddana 
(np. sproszkowana, liofilizowana, głęboko 
zamrożona, szybko zamrożona, 
zagęszczona, wędzona) bądź dane takie 
towarzyszą nazwie, we wszystkich 
przypadkach, w których pominięcie takiej 
informacji mogłoby wprowadzić nabywcę 
w błąd.

1. Nazwa żywności zawiera dane 
szczegółowe dotyczące warunków 
fizycznych żywności lub szczególnego 
przetwarzania, jakiemu została poddana 
(np. sproszkowana, powtórnie zamrożona, 
liofilizowana, głęboko zamrożona, szybko 
zamrożona, zagęszczona, wędzona) bądź 
dane takie towarzyszą nazwie, we 
wszystkich przypadkach, w których 
pominięcie takiej informacji mogłoby 
wprowadzić nabywcę w błąd.
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część Ca (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZEŚĆ CA - SZCZEGÓŁOWE ZASADY
DOTYCZĄCE UŻYWANIA SŁOWA
„MIÓD”

Można używać słowa „miód” lub wyrażeń 
„zawierający miód” bądź 
„wyprodukowany z użyciem miodu” w 
opisie produktu lub w graficznym lub 
niegraficznym elemencie wskazującym, że 
produkt zawiera miód jedynie wówczas, 
gdy co najmniej 50% cukru zawartego w 
produkcie pochodzi z miodu.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Część Ca (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część C b – NAZWA HANDLOWA 
PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
STWARZAJĄCA POZORY INNEGO 
PRODUKTU ŻYWNOŚCIOWEGO 
Produkty żywnościowe, które stwarzają 
pozory innego produktu żywnościowego 
lub w których jeden składnik jest 
zamiennikiem, należy oznaczać 
w następujący sposób:
Odstępstwo co do 
rodzaju, 
właściwości 
i składu

Nazwa handlowa

W przypadku sera 
całkowite lub 
częściowe 
zastąpienie 
tłuszczu mlecznego 

„Produkt 
seropodobny”
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tłuszczem 
roślinnym

W przypadku 
szynki zmieniony 
skład, w który 
wchodzą 
rozdrobnione 
składniki ze 
znacznie 
zmniejszonym 
procentowym 
udziałem mięsa

„Produkt 
szynkopodobny”

Uzasadnienie

W przypadku produktów sero- i szynkopodobnych trudność polega na tym, że z zamieszczonej 
w spisie składników informacji nie wynika w pełni, że są to produkty zastępcze. 
Sprecyzowanie nazwy handlowej ma rozwiązać ten problem, żeby konsument mógł na 
pierwszy rzut oka rozpoznać, o jaki rodzaj produktu chodzi. 

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część B – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego, chyba że ilość kwasów 
tłuszczowych nasyconych i tłuszczów trans 
została uwzględniona w informacji o 
wartości odżywczej.

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego.

Uzasadnienie

Konsumenci szukają zazwyczaj pojęcia „tłuszcz uwodorniony” w spisie składników, aby 
sprawdzić zawartość sztucznych kwasów tłuszczowych trans.

Poprawka 112
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część B – punkt 2 – kolumna 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu tłuszczu 
uwodornionego, chyba że ilość kwasów 
tłuszczowych nasyconych i tłuszczów trans 
została uwzględniona w informacji o 
wartości odżywczej.

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu tłuszczu 
uwodornionego.

Uzasadnienie

Konsumenci szukają zazwyczaj pojęcia „tłuszcz uwodorniony” w spisie składników, aby 
sprawdzić zawartość sztucznych kwasów tłuszczowych trans.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część B – punkt 17 – kolumna 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

17. Mięśnie szkieletowe gatunków ssaków 
i ptaków uznane za odpowiednie do 
spożycia przez ludzi, z naturalnie zawartą 
lub przynależną tkanką, gdzie całkowita 
zawartość tłuszczu i tkanki łącznej nie 
przekracza wartości wskazanych poniżej, 
oraz w przypadku, gdy mięso stanowi 
składnik innej żywności. Niniejszą 
definicją jest objęte mięso pozyskane z 
kości głównych środkami mechanicznymi, 
nieobjęte unijną definicją mięsa 
odkostnionego mechanicznie, która 
znajduje się w rozporządzeniu (WE) 
853/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającym szczególne przepisy 
dotyczące higieny w odniesieniu do 
żywności pochodzenia zwierzęcego1.
______
1 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
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Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o definicję mięsa odkostnionego mechanicznie, mięso odkostnione mechanicznie 
produkowane przy użyciu tzw. technologii Baadera („viandes gros grain”) jest mięsem. 
Wnioski wypływające z projektu badawczego UE (Histalim 2007) jasno potwierdziły, że z 
punktu widzenia organoleptyki, składu i mikrobiologii ten rodzaj mięsa nie różni się od mięsa 
mielonego.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – Część A – punkt 1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Witamina A (μg) 800 Witamina A (μg) 800

Witamina D (μg) 5 Witamina D (μg) 5
Witamina E (mg) 10 Witamina E (mg) 12

Witamina K (μg) 75 
Witamina C (mg) 60 Witamina C (mg) 80
Tiamina (mg) 1,4 Tiamina (mg) 1,1
Ryboflawina (mg) 1,6 Ryboflawina (mg) 1,4
Niacyna (mg) 18 Niacyna (mg) 16
Witamina B6 (mg) 2 Witamina B6 (mg) 1,4
Folacyna (μg) 200 Kwas foliowy (μg) 200
Witamina B12 (μg) 1 Witamina B12 (μg) 2,5
Biotyna (mg) 0,15 Biotyna (μg) 50
Kwas pantotenowy (mg) 6 Kwas pantotenowy (mg) 6
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Wapń (mg) 800 Wapń (mg) 800

Potas (mg) 2000 
Chlorek (mg) 800

Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Żelazo (mg) 14 Żelazo (mg) 14
Magnez (mg) 300 Magnez (mg) 375
Cynk (mg) 15 Cynk (mg) 10

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

Jod (μg) 150 Jod (μg) 150

Uzasadnienie

 Nowe rozporządzenie musi być zgodne z dyrektywą 2008/100 w sprawie oznaczania wartości 
odżywczej środków spożywczych w zakresie wartości zalecanego dziennego spożycia, 
współczynników przeliczeniowych wartości energetycznej oraz definicji opublikowanych w 
Dzienniku Urzędowym z dnia 28 października 2008 r. Sprawozdawca proponuje zatem, by 
zastąpić zaproponowaną przez Komisję tabelę „witaminy i składniki mineralne, które mogą 
być objęte informacją, oraz ich dzienne zalecane spożycie (DZS)” tabelą ujętą w dyrektywie 
2008/100, aby zapewnić poszanowanie obowiązującego prawa.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – Część A – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

- 15 % zalecanego dziennego spożycia 
(RDA) w 100 g pokarmów stałych lub w 
opakowaniu, jeśli opakowanie zawiera 
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wyłącznie jedną porcję, lub
- 7,5% RDA w 100 ml w przypadku 
pokarmów płynnych lub
- 5% RDA na 100 kcal (12 % RDA na 1 
MJ) lub
- ilość przewidzianą w wyjątkach 
określonych na mocy art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1925/2006.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Referencyjne wartości spożycia energii i 
wybranych składników odżywczych 
innych niż witaminy i składniki mineralne 
(dla osób dorosłych)

Referencyjne wartości spożycia energii i 
wybranych składników odżywczych 
innych niż witaminy i składniki mineralne 
(dla osób dorosłych)1

____________________

1 Referencyjne wartości spożycia mają charakter 
orientacyjny; zostaną one ustalone w sposób 
bardziej szczegółowy przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności.

Uzasadnienie

Referencyjne wartości spożycia mają charakter orientacyjny; zostaną one ustalone w sposób 
bardziej szczegółowy przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – Część B – tabela – wiersz trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Kwasy tłuszczowe 
jednonienasycon
e

34 g
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Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – Część B – tabela - wiersz trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Kwasy tłuszczowe 
wielonienasycone

16 g

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – Część B – tabela – wiersz trzeci c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Kwasy tłuszczowe 
Omega 6

14 g

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – Część B – tabela – wiersz trzeci d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Kwasy tłuszczowe 
Omega 3

2,2 g

- ALA 2,0 g
- EPA/DHA 0,2 g
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Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – Część A – tabela – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–– energia kJ i kcal –– energia kcal
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