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Poprawka 202
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Używaniu niektórych produktów 
przypisuje się konkretne korzyści fizyczne, 
jednakże w takim przypadku powinny one 
być zaznaczone w sposób umożliwiający 
zmierzenie lub sprawdzenie skutków 
używania tych produktów.

Or. ro

Uzasadnienie

Na rynku produktów spożywczych istnieją wyroby (np. płatki zbożowe), których producenci 
uważają, że ich przedłużone spożywanie może prowadzić do schudnięcia. Kiedy jakiś produkt 
podaje tego rodzaju informacje do celów marketingowych, konsument może zostać 
wprowadzony w błąd, dlatego też naturalny jest wymóg ustawodawcy, żeby informacjom tym 
towarzyszył plan dietetyczny wyjaśniający, w jakich warunkach można uzyskać odnośne 
wyniki.

Poprawka 203
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby nie dopuścić do rozdrobnienia 
zasad dotyczących zakresu 
odpowiedzialności podmiotów 
działających na rynku spożywczym za
informacje o żywności, właściwe jest
wyjaśnienie zakresów odpowiedzialności 
podmiotów działających na rynku 
spożywczym w tym obszarze.

(21) Aby nie dopuścić do rozdrobnienia 
zasad dotyczących zakresu 
odpowiedzialności podmiotów 
działających na rynku spożywczym, w 
przypadku podawania przez nie błędnych, 
wprowadzających w błąd lub niepełnych 
informacji o żywności, należy
jednoznacznie określić zakres
odpowiedzialności podmiotów 
działających na rynku spożywczym w tym 
obszarze. Jako wskazówka mogą tu służyć 
odpowiednie przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
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nr 767/2009  w sprawie wprowadzania na 
rynek i stosowania pasz1z dnia 13 lipca 
2009 r.
-----

Dz.U. L 229 z 01.09.09, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zagwarantować zainteresowanym podmiotom pewność prawną,  niezbędne jest 
jednoznaczne określenie ich obowiązków. Chodzi również o to, aby przedsiębiorstwa 
handlowe nie musiały ponosić odpowiedzialności za sytuacje, które nie leżą w zakresie ich 
kompetencji lub na które nie mają one wpływu. Orzeczenie w sprawie sieci Lidl we Włoszech, 
wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, uwypukla niewystarczający poziom 
pewności prawnej podmiotów handlujących żywnością w świetle obowiązującego prawa.

Poprawka 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Wszelkie zmiany w wykazie obowiązkowych wymogów dotyczących oznaczania mają ogromny 
wpływ na przemysł spożywczy. 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 205
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Niektóre składniki lub inne substancje 
stosowane w produkcji żywności i 
pozostające po zakończeniu procesu 
produkcyjnego powodują alergie lub 
reakcje nietolerancji u konsumentów, przy 
czym niektóre z tych alergii lub reakcji 
nietolerancji stanowią zagrożenie 
zdrowotne dla osób, u których występują. 
Ważne jest, aby podawać informacje na 
temat obecności dodatków do środków 
spożywczych, pomocy przetwórczych 
(środków pomocniczych w przetwórstwie) 
i innych substancji o działaniu 
uczulającym, aby umożliwić konsumentom 
z alergiami pokarmowymi lub 
nietolerancją pokarmową dokonywanie 
świadomych i bezpiecznych wyborów. 

(24) Niektóre składniki lub inne substancje 
stosowane w produkcji żywności i 
pozostające po zakończeniu procesu 
produkcyjnego powodują alergie lub 
reakcje nietolerancji u konsumentów, przy 
czym niektóre z tych alergii lub reakcji 
nietolerancji stanowią zagrożenie 
zdrowotne dla osób, u których występują. 
Ważne jest, aby podawać informacje na 
temat obecności dodatków do środków 
spożywczych, pomocy przetwórczych 
(środków pomocniczych w przetwórstwie) 
i innych substancji o działaniu uczulającym
lub zwiększającym ryzyko zachorowania, 
aby umożliwić konsumentom z alergiami 
pokarmowymi lub nietolerancją 
pokarmową dokonywanie świadomych i 
bezpiecznych wyborów.

Or. ro

Uzasadnienie

Niektóre składniki, zwłaszcza dodatki do środków spożywczych oraz pozostałości po 
zakończeniu procesu produkcyjnego mogą prowadzić, w przypadku spożycia znacznej ich 
ilości, do zwiększenia zagrożenia dla zdrowia.
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Poprawka 206
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Niektóre składniki lub inne substancje 
stosowane w produkcji żywności i 
pozostające po zakończeniu procesu 
produkcyjnego powodują alergie lub 
reakcje nietolerancji u konsumentów, przy 
czym niektóre z tych alergii lub reakcji 
nietolerancji stanowią zagrożenie 
zdrowotne dla osób, u których występują. 
Ważne jest, aby podawać informacje na 
temat obecności dodatków do środków 
spożywczych, pomocy przetwórczych
(środków pomocniczych w przetwórstwie) 
i innych substancji o działaniu 
uczulającym, aby umożliwić konsumentom 
z alergiami pokarmowymi lub 
nietolerancją pokarmową dokonywanie
świadomych i bezpiecznych wyborów.

(24) Niektóre składniki lub inne substancje 
stosowane w produkcji żywności i 
pozostające po zakończeniu procesu 
produkcyjnego mogą powodować u ludzi
alergie lub reakcje nietolerancji, lub
stanowić zagrożenie zdrowotne dla osób, u 
których występują. Ważne jest zatem, aby 
podawać informacje na temat obecności 
dodatków do środków spożywczych, 
pomocy przetwórczych (środków 
pomocniczych w przetwórstwie) i innych 
substancji o udowodnionym naukowo
działaniu uczulającym, aby umożliwić
szczególnie konsumentom z alergiami 
pokarmowymi lub nietolerancją 
pokarmową dokonywanie właściwych 
wyborów i wybieranie bezpiecznych dla 
nich środków spożywczych. Powinno się 
również informować o śladowych 
ilościach takich substancji, aby osoby z 
silnymi alergiami mogły dokonywać 
bezpiecznych wyborów. Konieczne jest 
opracowanie wspólnych reguł w tym 
względzie.

Or. sv

Poprawka 207
Holger Krahmer

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 

(25) Etykiety żywności powinny być jasne 
i zrozumiałe, aby konsumenci mogli 
dokonywać świadomych wyborów 
dotyczących żywności i diety. Badania 
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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.

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. W związku z tym 
należy łącznie uwzględnić następujące 
aspekty: krój i rozmiar czcionki, barwa i 
kontrast.

Or. de

Poprawka 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Czytelność etykiet ma ogromne znaczenie dla konsumentów i powinna nadal stanowić wymóg 
na mocy nowego rozporządzenia. Przy ocenie czytelności etykiety należy jednak uwzględnić 
szereg czynników, nie zaś tylko rozmiar czcionki.
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Poprawka 209
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 210
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Uzasadnienie

Konsumentów należy również informować o składnikach zawartych w napojach 
alkoholowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konsumentów cierpiących na 
cukrzycę.
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Poprawka 211
Glenis Willmott i Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 212
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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, z 
wyjątkiem wartości energetycznej. 
Wartość energetyczna powinna być 
czytelna i należy ją umieszczać na 
przedniej części opakowania produktu. Te 
same wyłączenia powinny mieć 
zastosowanie w stosunku do piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia i 
zgodności z warunkami ustanowionymi dla 
wina. Niemniej jednak po pięciu latach od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Mimo zasadniczego wyłączenia wina i piwa, również w przypadku tych napojów 
alkoholowych należy zawsze podawać wartość energetyczną.

Poprawka 213
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ przedmiotowe rozporządzenie ma na celu ochronę zdrowia konsumentów, 
niezrozumiałe jest, dlaczego właśnie napoje alkoholowe miałyby być uprzywilejowane i 
zostać zwolnione z wymogów dotyczących etykietowania.

Poprawka 214
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku 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 

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat napojów 
alkoholowych. Istnieją już szczególne 
przepisy wspólnotowe dotyczące 
etykietowania wina. Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynku 
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, win likierowych, win 
półmusujących, win aromatyzowanych i 
podobnych produktów wytwarzanych z 
owoców innych niż winogrona, piwa 
owocowego, a także napojów 
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15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/892, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia i 
zgodności z warunkami ustanowionymi dla 
wina. 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.

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 i etykietowania 
napojów spirytusowych oraz w sprawie 
ochrony oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych1, jak również w stosunku 
do innych napojów alkoholowych 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.
----

Dz.U. L 39 z 13.02.08, s. 11.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie oraz dopasowanie brzmienia artykułów 20 i 29.

Poprawka 215
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych
napojów alkoholowych.  Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina określa
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 

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

praktyk enologicznych, metod produkcji 
oraz środków prezentacji i etykietowania 
wina, a także produktów winiarskich,
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę i 
odpowiednie informowanie konsumentów.
W szczególności ten akt prawny zawiera 
dokładny i wyczerpujący opis substancji, 
które prawdopodobnie mogą być 
stosowane w procesie produkcji, wraz z 
określeniem warunków ich stosowania w 
postaci pozytywnej listy praktyk i 
procesów enologicznych; wszelkie 
praktyki nieujęte w tym wykazie są 
zabronione. Z tego względu właściwe jest 
na tym etapie wyłączenie wina z 
obowiązku zamieszczania listy składników 
i informacji o wartości odżywczej. Te same 
wyłączenia powinny mieć zastosowanie 
w stosunku do piwa, a także napojów 
spirytusowych zgodnie z ich definicją 
w art. 2 ust. 1 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 oraz w stosunku do 
wszelkich napojów o zawartości alkoholu 
przekraczającej 1,2 % objętościowo, 
w celu zapewnienia spójnego podejścia 
i zgodności z warunkami ustanowionymi 
dla wina. Niemniej jednak po trzech latach 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst zwalnia tymczasowo niektóre napoje alkoholowe z obowiązku podawania składników i 
informacji żywieniowych, motywując to faktem, że stanowią one szczególną kategorię 
artykułów spożywczych, regulowanych odrębnymi przepisami. Natomiast aromatyzowane 
napoje winopochodne nie są uwzględnione. Tymczasem są one szczegółowo regulowane 
rozporządzeniem 1601/91. Poza tym należy uwzględnić wszystkie alkohole i skrócić czas 
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rozpatrywania przepisów specjalnych.

Poprawka 216
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony



PE431.051v01-00 16/104 AM\799895PL.doc

PL

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.

Or. sv

Uzasadnienie

Konsumentów należy również informować o składnikach zawartych w napojach 
alkoholowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konsumentów cierpiących na 
cukrzycę.

Poprawka 217
Glenis Willmott i Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 
praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina z 
obowiązku zamieszczania listy składników 
i informacji o wartości odżywczej. Te 
same wyłączenia powinny mieć 
zastosowanie w stosunku do piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/892, 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.

Or. en

Poprawka 218
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Właściwe jest wskazanie kraju 
pochodzenia, a w przypadku produktów 
przetworzonych miejsca pochodzenia
surowców rolnych wykorzystanych w 
wyrobie końcowym, żeby zapewnić 
największą przejrzystość i całkowitą 
identyfikowalność w celu 
zagwarantowania świadomych zakupów 
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uznaniu podmiotów działających na 
rynku spożywczym. We wszystkich 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności powinno być 
zapewnione w taki sposób, aby nie zmylić 
konsumenta, na podstawie jasno 
zdefiniowanych kryteriów, które 
zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

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

Or. it

Poprawka 219
Oreste Rossi

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) Niezależnie od istniejących 
wiążących przepisów dotyczących 
wskazywania pochodzenia należy 
zapewnić obowiązkowe określenie kraju 
lub miejsca pochodzenia żywności, w 
przypadku gdy brak jego określenia 
mógłby wprowadzać konsumentów w błąd 
co do kraju lub miejsca rzeczywistego 
pochodzenia danego produktu, a także co 
do głównego składnika produktów 
przetworzonych. W innych 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 
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powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

dotyczą określeń dotyczących nazwy lub 
adresu podmiotu działającego na rynku 
spożywczym.

Or. it

Uzasadnienie

Istniejące regulacje sektorowe przewidują już obowiązek podawania miejsca pochodzenia.
Należy unikać wprowadzania klientów w błąd.

Poprawka 220
Dagmar Roth-Behrendt

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.

29) Należy zapewnić określenie kraju 
pochodzenia lub miejsca pochodzenia 
żywności lub jej podstawowego składnika. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy zawsze określić kraj pochodzenia produktu lub jego głównego składnika.

Poprawka 221
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy zapewnić określenie kraju lub (29) Należy zapewnić określenie kraju lub 
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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 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

miejsca pochodzenia żywności w 
przypadku środków spożywczych 
zawierających jeden składnik oraz 
w przypadku istotnego składnika 
i charakterystycznych składników 
wieloskładnikowych produktów 
spożywczych. Taka informacja powinna
być także podana 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 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

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



AM\799895PL.doc 21/104 PE431.051v01-00

PL

Poprawka 222
Åsa Westlund

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 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

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

Or. sv

Poprawka 223
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niepreferencyjne zasady pochodzenia 
obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej 
zostały określone w rozporządzeniu Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 224
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) W rozporządzeniu 1829/2006/WE 
ustalone są zasady „pozytywnego” 
etykietowania produktów żywnościowych 
zawierających pochodne OGM, zgodnie z 
którymi brak lub obecność 
przypadkowych ilości śladowych OGM, 
dopuszczalnych do poziomu 0,9%, nie 
powoduje konieczności szczególnego 
zaznaczania tego na etykiecie.
Jednocześnie pojawiły się ustawodawstwa 
państw członkowskich, które nie są 
identyczne i umożliwiają podmiotom 
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gospodarczym etykietowanie produktów 
pochodzących ze zwierząt karmionych 
paszami bez zawartości OGM. Z punktu 
widzenia producenta i konsumenta 
użyteczne byłoby zaproponowanie przez 
Komisję opracowania ujednoliconej 
etykiety „bez OGM”, umożliwiającej 
postęp wspólnotowy i świadomy wybór 
konsumentów europejskich poprzez 
znakowanie produktów niezawierających 
OGM.

Or. fr

Uzasadnienie

Logiczne jest, żeby Komisja w krótkim terminie zaproponowała dla produktów spożywczych 
ujednoliconą etykietę „bez OGM” nie tylko po to, żeby uzupełnić obecne przepisy w sprawie 
etykietowania i identyfikowalności produktów, które mogą zawierać OGM, ale także po to, 
żeby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie konsumentów europejskich na produkty bez 
OGM, zapewniając im jednocześnie swobodny wybór.

Poprawka 225
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Informacja o wartości odżywczej na 
żywności obejmuje informacje na temat
obecności energii i pewnych składników 
odżywczych w żywności. Obowiązkowe 
przekazywanie informacji żywieniowych 
powinno pomóc w prowadzeniu działań w 
dziedzinie edukacji żywieniowej 
społeczeństwa i w podejmowaniu 
świadomych wyborów żywności.

(32) Informacja o wartości odżywczej na 
żywności obejmuje informacje na temat 
obecności energii i pewnych składników 
odżywczych w żywności. Obowiązkowe 
przekazywanie informacji żywieniowych z 
przodu i z tyłu opakowania powinno być 
wspierane działaniami państw 
członkowskich, takimi jak żywieniowy 
plan działań będący częścią polityki 
ochrony zdrowia publicznego, który 
zapewni konkretne zalecenia w dziedzinie 
edukacji żywieniowej społeczeństwa i w 
podejmowaniu świadomych wyborów 
żywności.

Or. en
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Poprawka 226
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W białej księdze Komisji „Strategia 
dla Europy w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością” podkreślono pewne 
elementy żywieniowe istotne dla zdrowia 
publicznego. Dlatego wymagania 
dotyczące obowiązkowego przekazywania 
informacji żywieniowych powinny
uwzględniać takie elementy.

(33) W białej księdze Komisji „Strategia 
dla Europy w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością” podkreślono pewne 
elementy żywieniowe istotne dla zdrowia 
publicznego. Dlatego wymagania 
dotyczące obowiązkowego przekazywania 
informacji żywieniowych powinny być 
zgodne z zaleceniami tejże białej księgi.

Or. en

Poprawka 227
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem niniejszego rozporządzenia jest wysoki poziom ochrony zdrowia 
konsumentów, przepis ten musi mieć zastosowanie do wszystkich napojów alkoholowych.
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Poprawka 228
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy ponownie rozważyć kwestię informacji dotyczących wartości odżywczej i składników 
napojów alkoholowych. Komisja powinna przedłożyć praktyczne i jednolite wnioski dotyczące 
w równym stopniu wszystkich napojów alkoholowych.

Poprawka 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 230
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń
przemysłu, właściwe jest zwolnienie 
niektórych kategorii nieprzetworzonej 
żywności lub żywności, w przypadku 
której informacja żywieniowa nie jest 
czynnikiem determinującym wybór 
dokonywany przez konsumenta, z 
obowiązkowego uwzględniania informacji 
o wartości odżywczej, chyba że obowiązek 
przekazywania takiej informacji został 
przewidziany w innym prawodawstwie 
wspólnotowym.

(36) Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń
dla producentów żywności i sprzedawców, 
właściwe jest zwolnienie niektórych 
kategorii nieprzetworzonej żywności lub 
żywności, w przypadku której informacja 
żywieniowa nie jest czynnikiem 
determinującym decyzję o kupnie, 
podejmowaną przez konsumenta, albo też 
jeżeli opakowanie zewnętrzne lub etykieta 
są zbyt małe, aby móc spełnić obowiązek 
etykietowania, z obowiązkowego 
uwzględniania informacji o wartości 
odżywczej, chyba że obowiązek 
przekazywania takiej informacji został 
przewidziany w innym prawodawstwie 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić do tego, aby z powodu obszernych przepisów w zakresie etykietowania 
konieczne było w przyszłości powiększanie opakowań produktów żywnościowych lub 
standardowych etykiet. Zwiększyłoby to ilość odpadów w postaci opakowań i ewentualnie 
doprowadziło do oferowania większych porcji lub sprzedawania produktów w opakowaniach 
sugerujących swoją wielkością, że zawierają więcej produktu, niż jest go w rzeczywistości. 

Jeżeli informacja o żywności nie może zostać wydrukowana na opakowaniu, rozmiar etykiety, 
drukowanej w miejscu wytwarzania, zdeterminowany jest urządzeniami drukarskimi. 
Urządzenia te są często w sposób elastyczny na bieżąco wykorzystywane do drukowania wielu 
różnych etykiet o standardowych wymiarach. 
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Poprawka 231
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jak wynika z badań, konsumenci życzą sobie obowiązkowego podawania na przodzie 
opakowania informacji o ograniczonej liczbie składników odżywczych, co pomaga im 
w podejmowaniu decyzji zakupowych. Większość konsumentów chciałaby uzupełniania tych 
ograniczonych informacji o podawane z tyłu opakowania bardziej szczegółowe obowiązkowe 
oświadczenie o składnikach odżywczych.
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Poprawka 232
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 233
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta i 

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta i 
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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.

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 na temat 
wartości energetycznej w głównym polu 
widzenia lub „z przodu opakowania”.
Informacje na temat wartości odżywczych 
wraz z informacjami na temat wartości 
energetycznej winny być umieszczane w 
przejrzystej formie w tym samym miejscu 
na opakowaniu produktu.

Or. de

Uzasadnienie

Wartość energetyczną należy podawać zawsze z przodu opakowania. Poza tym informacje na 
temat wartości odżywczych oraz wartości energetycznej winny być podawane w przejrzystej 
formie.

Poprawka 234
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje z 
sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów.
Jednak w skali całej Wspólnoty brak 
dowodów na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje z 
sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią systemy z elementami 
objaśniającymi, ponieważ pomagają im 
one w szybkim dokonywaniu świadomych 
wyborów. Dostępne dane dowodzą, że 
najlepszy i preferowany przez 
konsumentów jest uproszczony system 
etykietowania zawierający wielokolorowe 
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przeciętnego konsumenta. Dlatego 
właściwe jest zezwolenie na 
opracowywanie różnych systemów i 
umożliwienie kontynuacji badań 
dotyczących zrozumienia ich przez
konsumentów w różnych państwach 
członkowskich tak, aby w razie potrzeby 
można było wprowadzić zharmonizowane 
systemy.

kody, które łatwiej i szybciej objaśniają 
informacje żywieniowe.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 235
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Więcej informacji na temat badań można znaleźć pod adresem: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Poprawka 236
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje z 
sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu świadomych wyborów.
Jednak w skali całej Wspólnoty brak 

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

stosowanie systemu wielokolorowych 
kodów do oznaczania bardziej 
przetworzonych produktów jest 
preferowane i najlepiej zrozumiałe dla 
konsumentów. Ze względu na możliwość 
porównywania produktów w 
opakowaniach różnej wielkości właściwe 
jest utrzymanie obowiązku podawania 
informacji o wartości odżywczej w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. Jeżeli 
produkt żywnościowy jest paczkowany w 
pojedyncze porcje, obowiązkowe powinno 
być dodatkowo podanie informacji 
żywieniowej w przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana poprawki przez sprawozdawczynię. Badania konsumenckie wykazały, że system 
wielokolorowych kodów stosowany do oznaczania bardziej przetworzonych produktów jest 
zdaniem konsumentów najlepszy i pozwala na szybkie dokonywanie świadomych wyborów.

Poprawka 237
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Aby umożliwić dodatkowe sposoby 
prezentowania informacji żywieniowych, 
które pozwolą konsumentom na 
dokonywanie wyborów korzystniejszych 
dla ich zdrowia, obowiązkowa informacja 
o wartości odżywczej może być wyrażona 
w postaci udziału procentowego 
zalecanego dziennego spożycia. Wartości 
te muszą opierać się na solidnych 
podstawach naukowych. W tym celu 
EFSA wydał opinię naukową, która 
stanowi podstawę wartości 
referencyjnych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Opracowany przez przemysł spożywczy system zalecanego dziennego spożycia jest 
niekoniecznie oparty na naukowych podstawach. Ponadto jak dotąd brakuje naukowej oceny 
stosowania tego systemu. W związku z tym z punktu widzenia zdrowia konsumentów i walki z 
otyłością niezbędne jest, by system ten, w tym wielkości porcji, wartości referencyjne –
zwłaszcza w przypadku cukru i węglowodanów – oraz osoba referencyjna (osoba 
dorosła/kobieta/mężczyzna/dziecko) zostały ocenione w sposób naukowy i opierały się na 
solidnych podstawach.

Poprawka 238
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Komisja powinna przedstawić 
wniosek w sprawie wprowadzenia w całej 
UE zakazu stosowania sztucznych kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans. Do 
momentu wejścia w życie takiego zakazu 
etykietowanie sztucznych kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans powinno 
być obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu dotyczącym białej księgi w sprawie zagadnień zdrowotnych 
związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością Parlament Europejski wezwał do 
wprowadzenia unijnego zakazu stosowania sztucznych kwasów tłuszczowych z izomerami 
trans. Zakaz taki należy wprowadzić celem ochrony konsumentów, ponieważ sztuczne kwasy 
tłuszczowe z izomerami trans są szkodliwe dla zdrowia i można ich uniknąć. Do momentu 
wejścia w życie takiego zakazu etykietowanie sztucznych kwasów tłuszczowych z izomerami 
trans powinno być obowiązkowe.
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Poprawka 239
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(39) Informację o wartości odżywczej 
podaną w głównym polu widzenia, 
a dotyczącą ilości składników 
pokarmowych i wskaźników 
porównawczych w łatwo rozpoznawalnej i
pełnej formie, umożliwiającej ocenę 
właściwości odżywczych żywności, należy 
uważać w całości za część informacji o 
wartości odżywczej i nie należy jej 
traktować jak grupę indywidualnych 
oświadczeń. W celu zapewnienia 
czytelności informacji żywieniowych 
główne pole widzenia powinno odnosić się 
do górnego prawego pola przedniej części 
opakowania.

Or. en

Poprawka 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) Zależnie od miejscowych warunków i
okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do zdecydowania kiedy i jak 
ustanowić przepisy dotyczące
przekazywania informacji na temat
alergenów w przypadku żywności 
niepaczkowanej.
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niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie dysponują większymi możliwościami zajęcia się kwestią żywności 
niepaczkowanej za pomocą przepisów krajowych.

Poprawka 241
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Żywność niepaczkowana nie powinna być objęta zakresem tego rozporządzenia.
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Poprawka 242
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Również w przypadku niepaczkowanych produktów żywnościowych informacje na temat 
wartości energetycznej oraz składników, jak również substancji i składników o działaniu 
alergennym mają szczególne znaczenie dla konsumentów.

Poprawka 243
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Zależnie od miejscowych warunków i 
okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej. Chociaż 

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

zaopatrzenia zakładów zbiorowego 
żywienia. Chociaż w takich przypadkach 
zapotrzebowanie konsumentów na inne 
informacje jest ograniczone, informacje na 
temat potencjalnych alergenów uważa się 
za bardzo ważne. Dlatego zawsze powinna 
istnieć możliwość przekazania 
konsumentom tego typu informacji.

Or. it

Uzasadnienie

Uproszczenie tekstu i zwiększenie jasności.

Poprawka 244
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zależnie od miejscowych warunków i 
okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej. Chociaż 
w takich przypadkach zapotrzebowanie 
konsumentów na inne informacje jest 
ograniczone, informacje na temat 
potencjalnych alergenów uważa się za 
bardzo ważne. Dane dowodowe sugerują, 
że większość reakcji alergicznych na 
żywność można przypisać spożyciu 
niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom. Za żywność 
niepaczkowaną uznaje się każdą żywność 
oferowaną konsumentowi finalnemu bez 
opakowania lub pakowaną w 
bezpośrednim kontakcie z konsumentem 
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finalnym.

Or. sv

Poprawka 245
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Aby zapewnić opracowanie i 
ustanowienie bardziej szczegółowych 
wymagań dotyczących informacji o 
żywności w sposób dialektyczny oraz na 
podstawie najlepszych praktyk, powinny 
istnieć elastyczne mechanizmy na 
poziomie wspólnotowym i krajowym 
oparte na otwartych i przejrzystych 
konsultacjach publicznych i trwałych 
interakcjach pomiędzy szeroką grupą 
przedstawicieli stron zainteresowanych. 
Taki mechanizm może doprowadzić do 
opracowania krajowych, niewiążących
systemów bazujących na wynikach 
rzetelnych badań konsumenckich i szeroko 
zakrojonych konsultacji ze stronami 

(45) Aby zapewnić opracowanie i 
ustanowienie bardziej szczegółowych 
wymagań dotyczących informacji o 
żywności w sposób dialektyczny oraz na 
podstawie najlepszych praktyk, powinny 
istnieć elastyczne mechanizmy na 
poziomie wspólnotowym i krajowym 
oparte na otwartych i przejrzystych 
konsultacjach publicznych i trwałych 
interakcjach pomiędzy szeroką grupą 
przedstawicieli stron zainteresowanych.
Taki mechanizm może doprowadzić do 
opracowania krajowych systemów 
bazujących na wynikach rzetelnych badań 
konsumenckich i szeroko zakrojonych 
konsultacji ze stronami zainteresowanymi.
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zainteresowanymi. Powinny istnieć 
mechanizmy umożliwiające konsumentom 
identyfikację żywności oznaczanej zgodnie 
z systemem krajowym, na przykład za 
pośrednictwem numeru lub symbolu 
identyfikacyjnego.

Powinny istnieć mechanizmy promocji 
zdrowia zarządzane przez państwa 
członkowskie umożliwiające konsumentom 
identyfikację żywności oznaczanej zgodnie 
z systemem krajowym.

Or. en

Poprawka 246
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) W ramach systemu krajowego 
niewiążących przepisów do prezentacji 
informacji o wartości odżywczej powinno 
być możliwe stosowanie form graficznych 
lub symboli, jeżeli nie wprowadzają one 
konsumenta w błąd oraz jeżeli istnieją 
dowody zrozumienia form prezentacji 
przez przeciętnego konsumenta.

Or. sv

Uzasadnienie

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

Poprawka 247
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stanowi 
podstawę dla zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów w 

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów w odniesieniu do informacji 



PE431.051v01-00 40/104 AM\799895PL.doc

PL

odniesieniu do informacji o żywności, 
biorąc pod uwagę różnice percepcji ze 
strony konsumentów i ich potrzeb 
informacyjnych, z równoczesnym 
zapewnieniem płynnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

o żywności, biorąc pod uwagę różnice 
percepcji ze strony konsumentów i ich 
potrzeb informacyjnych, z równoczesnym 
zapewnieniem płynnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.

Or. sv

Poprawka 248
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) nie zezwala się na obrót żywnością z 
krajów trzecich we Wspólnocie, jeżeli nie 
spełnia ona wymogów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. hu

Uzasadnienie

W interesie konsumenta leży, by produkty żywnościowe z krajów trzecich spełniały wymogi w 
zakresie klasyfikacji i etykietowania.

Poprawka 249
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do żywności przygotowanej 
w sposób inny niż w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, co nie oznacza 
braku pewnej ciągłości tej działalności i 
pewnego stopnia organizacji.  Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań 
w rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży 
żywności przez osoby prywatne w ramach 
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imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszów lub spotkań.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien odzwierciedlać opinię wyrażoną w punkcie 15 preambuły wyłączający 
imprezy charytatywne i jednorazowe wydarzenia (w szkołach itp.) z zakresu wniosku.

Poprawka 250
Esther de Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie się do pakowania w miejscu sprzedaży nie jest wystarczająco jasne. W 
przedsiębiorstwach rzemieślniczych, które posiadają kilka punktów sprzedaży, produkty 
często są pakowane w miejscu produkcji w dniu sprzedaży przed dokonaniem ich dystrybucji 
do punktów sprzedaży. Np. w Holandii władze zgodziły się potraktować „świeże danego 
dnia” jako synonim „niepaczkowanego”.
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Poprawka 251
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” oznacza 
żywność, którą oferuje się konsumentowi 
końcowemu bez opakowania, której w 
ogóle się nie pakuje lub też pakuje się ją 
dopiero w momencie sprzedaży 
konsumentowi końcowemu, a także 
żywność oraz produkty świeże pakowane 
na miejscu z przeznaczeniem do 
bezpośredniej sprzedaży.

Or. de

Uzasadnienie

Żywność w sklepach oraz zakładach żywienia zbiorowego jest paczkowana także ze względów 
higienicznych i z reguły w obecności personelu mogącego podać konsumentowi końcowemu 
niezbędne informacje. W przypadku żywności pakowanej w momencie sprzedaży udzielenie 
informacji wymaganych przepisami w przypadku żywności paczkowanej nie jest możliwe, z 
uwagi na szeroki wachlarz oferowanych produktów, jak również zmieniający się skład 
żywności. Nie ma tu znaczenia, czy żywność jest sprzedawana, czy też nieodpłatnie 
przekazywana.

Poprawka 252
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” oznacza 
wszelkiego rodzaju żywność oferowaną 
konsumentowi finalnemu bez 
paczkowania lub pakowaną w miejscu 
sprzedaży na prośbę konsumenta albo 
paczkowaną w celu bezpośredniej 
sprzedaży;
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Or. en

Poprawka 253
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” oznacza 
wszelkiego rodzaju żywność oferowaną 
konsumentowi finalnemu bez 
paczkowania lub pakowaną w miejscu 
sprzedaży na prośbę konsumenta albo 
paczkowaną w celu bezpośredniej 
sprzedaży;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby definicja żywności niepaczkowanej obejmowała żywność paczkowaną na 
miejscu w celu bezpośredniej sprzedaży oraz żywność paczkowaną na prośbę konsumenta, 
ponieważ nie ma tu żadnej różnicy z żywnościa niepaczkowaną. Sugerowane brzmienie 
zostało zapożyczone z art. 14 ust. 1 wniosku Komisji.

Poprawka 254
Elisabetta Gardini

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 
jakiekolwiek miejsce, z którego według 
zamieszczonych wskazań pochodzi 
żywność, określone zgodnie z art. 23–26 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92;

Or. it
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Poprawka 255
Elisabetta Gardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „miejsce pochodzenia” oznacza 
jakiekolwiek miejsce, różne od miejsca, o 
którym mowa w lit. g), z którego pochodzi 
główny surowiec rolny wykorzystany do 
wyprodukowania produktu końcowego.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwej informacji dla konsumentów konieczne jest dokonanie 
rozróżnienia między „miejscem pochodzenia” a „krajem pochodzenia”, którego definicja jest 
zawarta we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Konsumenci mylą często miejsce, w którym 
żywność została wyprodukowana z miejscem, w którym był uprawiany lub hodowany produkt 
rolny wykorzystany w procesie przetwarzania. W celu zagwarantowania konsumentom 
świadomych wyborów należy opracować precyzyjne osobne definicje miejsca pochodzenia 
surowców i miejsca pochodzenia produktów końcowych.

Poprawka 256
Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „państwo pochodzenia towaru” to kraj 
pochodzenia podstawowego surowca 
rolnego wykorzystanego do przygotowania 
danego produktu;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy dodać definicję „kraju pochodzenia”, aby odróżnić ją od definicji „miejsca 
pochodzenia”.
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Poprawka 257
Elisabetta Gardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „przetwarzanie” oznacza proces 
uzyskania produktu końcowego z jednego 
lub kilku surowców rolnych.

Or. it

Poprawka 258
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

sa) „Data przydatności żywności do 
spożycia“ oznacza datę, przed której 
upływem należy spożyć produkt. Po tej 
dacie produktu tego nie można przekazać 
już konsumentowi, nie można go również 
przetwarzać.

Or. de

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni Renate Sommer z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie definicji daty 
spożycia. Definicję tą należy jednak uzupełnić: Zakaz przekazywania produktu konsumentowi 
należy poszerzyć o zakaz dalszego przetwarzania. Po upływie daty przydatności do spożycia 
nie można już konsumować danego artykułu spożywczego. Zakaz dalszego przetwarzania 
położy kres handlowi przeterminowanym mięsem.
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Poprawka 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 260
Struan Stevenson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Definicja jest wymagana ze względu na odniesienie do przetworzonej żywności, jakie pojawia 
się w art. 9.
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Poprawka 261
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „Imitacja artykułu spożywczego” 
oznacza artykuł spożywczy 
przypominający wyglądem inny artykuł, w 
którym całkowicie lub częściowo 
zastąpiono zazwyczaj stosowany składnik 
innym składnikiem.

Or. de

Uzasadnienie

Klienci są wprowadzani w błąd w związku z coraz częstszym stosowaniem imitacji produktów 
żywnościowych, w których składniki zastępuje się tańszymi zamiennikami.

Poprawka 262
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
kraj pochodzenia żywności będzie odnosił 
się do pochodzenia żywności zgodnie z 
określeniem zawartym w art. 23–26 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. 
Jeśli chodzi o państwa członkowskie, kraj 
pochodzenia zawsze odnosi się do danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zdefiniowania kraju pochodzenia ust. 3 wniosku Komisji odwołuje się do 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Jednak zgodnie z Wspólnotowym Kodeksem Celnym, jako 
miejsce pochodzenia można podać „UE” lub państwo członkowskie. Istotne jest w takim razie 
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sprecyzowanie, żew przypadku żywności pochodzącej z UE, kraj pochodzenia zawsze odnosi 
się do danego państwa członkowskiego, a nie do UE jako całości.

Poprawka 263
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 264
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

uwarunkowań zdrowotnych, 
ekonomicznych, środowiskowych, 
społecznych i etycznych.

Or. sv

Uzasadnienie

Artykuł 3 ust. 2 mówi, że celem prawodawstwa jest uzyskanie swobodnego przepływu 
żywności we Wspólnocie. Oprócz tego jego celem powinno być również zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów.

Poprawka 265
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy 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. 
Nowe zasady etykietowania żywności są 
odpowiednio wdrażane w terminie 
określonym przez Komisję po konsultacji z 
państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami.

Or. de

Uzasadnienie

Niejednoczesne wprowadzenie nowych przepisów dotyczących etykietowania ma, pomimo 
przewidzianego okresu przejściowego, znaczący wpływ na koszty projektowania i tworzenia 
nowych etykiet oraz na wykorzystanie zapasów towarów, opakowań i etykiet, jak również 
materiałów przeznaczonych na opakowania i etykiety. Z tego powodu należy ponownie 
wprowadzić zasadę jednoczesnego wdrożenia nowych przepisów dotyczących etykietowania 
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(tak jak pierwotnie proponowała Komisja).

Poprawka 266
Struan Stevenson

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, uwzględnia się okres 
przejściowy po wejściu w życie nowych 
wymagań, w trakcie którego środki 
spożywcze oznaczone etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymaganiami 
może być wprowadzana na rynek, a zapasy
takich środków spożywczych, które zostały 
wprowadzone na rynek przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także zminimalizować ilość 
zbędnych odpadów w postaci opakowań, naturalne jest zapewnienie okresu przejściowego 
przy wprowadzaniu nowych wymogów dotyczących etykietowania.

Poprawka 267
Andres Perello Rodriguez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) trwałości, przechowywania i 
bezpieczeństwa stosowania;

ii) trwałości, przechowywania, warunków 
przechowywania po otwarciu, o ile 
dotyczy, i bezpieczeństwa stosowania

Or. es
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Uzasadnienie

Obecnie wiele produktów nie podaje czasu ich przechowywania po otwarciu, ani czy na 
przykład należy je przechowywać w określonej temperaturze. Należy podać taką informację z 
uwagi na bezpieczeństwo konsumenta.

Poprawka 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 (w 
tym konsumentów, producentów i innych) 
związane z dostarczaniem informacji,
które uważają za szczególnie cenne, lub 
wszelkie ogólnie akceptowane korzyści dla 
konsumentów, umożliwiające
konsumentom dokonywanie świadomych 
wyborów.

Or. en

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 269
Christa Klaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jeżeli poprzez nazwę lub prezentację 
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graficzną na opakowaniu sugeruje się 
konsumentowi, że chodzi o określony 
produkt lub składnik, mimo że w 
rzeczywistości mamy do czynienia z 
imitacją artykułu spożywczego lub 
zamiennikiem składnika stosowanego 
zwykle w danym produkcie; w takich 
przypadkach oznacza się produkt na 
przedniej stronie opakowania 
dodatkowym określeniem „imitacja” przy 
użyciu (oznaczenie zamiennika) zamiast 
(oznaczenie zastąpionego składnika).

Or. de

Poprawka 270
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) poprzez prezentacje graficzne, które 
mogłyby wprowadzać konsumentów 
w błąd co do pochodzenia żywności lub jej 
składników;

Or. en

Uzasadnienie

Nieznaczna zmiana poprawki przez sprawozdawczynię. Nie można używać obrazów i symboli 
graficznych celem świadomego wprowadzania konsumentów w błąd co do faktycznego 
pochodzenia produktu.

Poprawka 271
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) poprzez prezentację graficzną 
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wprowadzającą konsumentów w błąd co 
do pochodzenia, właściwości lub składu 
żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na pochodzenie, lecz także na skład i właściwości 
produktu. Celem rozporządzenia jest poprawa w zakresie jasności i prawdziwości prezentacji 
graficznej na opakowaniach żywności. Ilustracja lasek wanilii znajdująca się na jogurcie o 
smaku waniliowym jest myląca.

Poprawka 272
Karl-Heinz Florenz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Przeciętny konsument zakłada, że produkt żywnościowy reklamowany jako zawierający 
wyraźnie mniej cukru lub tłuszczu ma też odpowiednio niższą wartość energetyczną. Często 
jest jednak inaczej, ponieważ cukier i tłuszcz zastąpiono innymi składnikami. Należy nadal 
umożliwiać zmiany  artykułu spożywczego, pozytywnie wpływające na zdrowie, polegające 
np. na zastąpieniu nasyconych kwasów tłuszczowych większą ilością kwasów nienasyconych, 
również w przypadku gdy wartość energetyczna pozostaje bez zmian.
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Poprawka 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Przykładowo, jeżeli na produkcie napisane jest „waniliowy” lub na opakowaniu widnieje 
wizerunek wanilii, głównym źródłem smaku powinna być prawdziwa wanilia. To samo 
dotyczy np. owoców.

Poprawka 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) w przypadku żywności zawierającej 
owoce: 
i) poprzez prezentowanie 
nieproporcjonalnie dużych obrazów 
owoców, które nie są owocami 
dominującymi w żywności; dominującym 
owocem (owocami) na obrazie powinien 
być owoc (owoce) dominujące w żywności; 
ii) poprzez prezentowanie nazwy owocu w 
nazwie żywności w przypadkach, gdy owoc 
ten nie jest w niej obecny w ilościach 
oczekiwanych przez konsumenta;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mogą łatwo zostać wprowadzeni w błąd w przypadku, gdy na opakowaniu soku 
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widnieje duży obraz truskawki, zaś głównym jego składnikiem jest jabłko.

Poprawka 275
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) w przypadku mleka: poprzez 
opisywanie mleka terminem „świeże”, 
podczas gdy jego data przydatności do 
spożycia jest dłuższa niż siedem dni od 
daty napełnienia opakowania mlekiem;

Or. en

Uzasadnienie

W chwili obecnej mleko o przedłużonej przydatności do spożycia coraz częściej zastępuje 
świeże mleko na półkach sklepowych. Mleko to poddawane jest pasteryzacji, podobnie jak 
„normalne” mleko, jednak w wyższej temperaturze. Jest ono również poddawane 
mikrofiltracji. Termin przydatności do spożycia tego rodzaju mleka wynosi 21 dni przy 
nieotwartym opakowaniu. Jednak mleko to sprzedawane jest jako „świeże”, co wprowadza 
konsumentów w błąd. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły już zatem przepisy 
określające maksymalny termin przydatności do konsumpcji mleka określanego jako 
„świeże”.

Poprawka 276
Elena Oana Antonescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Wyraźna reklama dotycząca 
znacznego zmniejszenia zawartości cukru 
i/lub tłuszczów, nie mającego 
odpowiedniego odzwierciedlenia w 
wartości energetycznej (wyrażonej w 
kilodżulach lub kilokaloriach) danego 
artykułu spożywczego, powinna być 
interpretowana zgodnie z podanymi 
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informacjami, a te mogą wprowadzać 
konsumenta w błąd.

Or. ro

Uzasadnienie

Jeżeli produkt A zawiera cukier i /lub tłuszcze w ilości poniżej poziomu przewidzianego 
prawem dla kategorii produktów „o niskiej zawartości cukru/tłuszczów”, ale jednocześnie 
zawiera inne składniki zwiększające jego wartość kaloryczną (np. węglowodany takie jak 
skrobia lub dodatki ze skrobi zmodyfikowanej), zaś na rynku istnieje porównywalny produkt B 
niezawierający tych składników, producent pierwszego wyrobu może stosować do celów 
marketingowych klasyfikację w kategorii produktów „dietetycznych”, pomimo że jego wyrób 
nie ma niższej wartości kalorycznej.

Poprawka 277
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje o żywności muszą być 
rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla 
konsumenta.

2. Informacje o żywności muszą być 
rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla 
konsumenta. Komitet, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1, może sporządzić 
niewyczerpujący wykaz oświadczeń 
i terminów w rozumieniu ust. 1, których 
stosowanie musi być w każdym wypadku 
zabronione lub ograniczone.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu utrzymanie przepisów istniejących w prawie UE 
dotyczącym żywności, zobowiązujących państwa członkowskie do zbiorowego działania, jeżeli 
zaistnieje konieczność ograniczenia stosowania konkretnych oświadczeń i terminów na 
etykietach. W przypadku braku takiego przepisu poszczególne państwa członkowskie mogą 
przyjmować własne przepisy i jest prawdopodobne, że definicje w poszczególnych państwach 
członkowskich będą się różnić, co stworzy bariery w handlu na rynku wewnętrznym. 



AM\799895PL.doc 57/104 PE431.051v01-00

PL

Poprawka 278
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje o żywności muszą być 
rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla 
konsumenta.

2. Informacje o żywności muszą być 
rzetelne, jasne, łatwe do przeczytania i
zrozumienia dla konsumenta.

Or. sv

Poprawka 279
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Osoba odpowiedzialna za informacje na 
temat produktu żywnościowego zapewnia 
dostępność oraz dokładność merytoryczną 
podanych informacji..

Or. de

Uzasadnienie

Zasada ta ma na celu uniknięcie przez przedsiębiorstwa handlowe ponoszenia 
odpowiedzialności za sytuacje, które nie są objęte przedmiotem ich działalności lub na które 
nie mają one wpływu. W celu zagwarantowania spójności przepisów prawa wspólnotowego 
należy dopasować brzmienie artykułu 8 do nowo przyjętego rozporządzenia (WE) nr 
767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. Tekst ten oraz proponowane 
zmiany opierają się na tych samych zasadach, na których oparto rozporządzenie (WE) nr 
178/2002, należy wobec nich stosować te same zasady kontroli, które przewidziano w 
rozporządzeniu  (WE) nr 882/2004. Tym samym nieodzowne jest stosowanie przepisów 
dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorców zgodnie z tą samą zasadą i precyzyjniejsze 
ich formułowanie, aby, zgodnie z życzeniem Komisji wyrażonym w punkcie uzasadnienia 21, 
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„nie dopuścić do rozdrobnienia zasad”.

Poprawka 280
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie

Poprawka 281
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dbają o to, aby informacje 
na temat produktu żywnościowego 
wypełniały postanowienia niniejszego 
rozporządzenia w zakresie, w jakim ich 
działalność wpływa na etykietowanie 
w obrębie przedsiębiorstwa będącego pod 
ich kontrolą.
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Poprawka 282
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeżeli podmioty działające na rynku 
spożywczym, odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną 
niemającą wpływu na informacje o 
żywności, dowiedzą się, że dany produkt 
żywnościowy nie odpowiada przepisom 
niniejszego rozporządzenia, winny 
bezzwłocznie odpowiednio zareagować.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie winno umożliwić jasny i proporcjonalny podział obowiązków, 
odpowiednio do zadań każdego przedsiębiorstwa spożywczego, zapewniającego dostawę 
artykułów spożywczych. Oznacza to, że podmioty gospodarcze winny być każdorazowo 
odpowiedzialne za przestrzeganie postanowień odpowiednich przepisów dotyczących obszaru 
ich działalności w ramach łańcucha produkcji i dostaw żywności.
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Poprawka 283
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Podmioty działające na rynku 
spożywczym odpowiedzialne za sprzedaż 
detaliczną lub działalność dystrybucyjną, 
niemającą wpływu na informacje o 
żywności przyczyniają się, przy 
zachowaniu należytej staranności, w 
ramach swojej działalności, do spełniania 
wymagań prawnych w zakresie informacji 
o żywności, w szczególności poprzez 
niedopuszczanie do dostarczania
żywności, o której wiedzą lub 
podejrzewają, w oparciu o posiadane 
informacje, jak również profesjonalne 
doświadczenie, że nie spełnia wymagań 
tych przepisów

Or. de

Poprawka 284
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Poprawka 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnienie wszystkich danych szczegółowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, ma 
podstawowe znaczenie, aby podmiot otrzymujący żywność odpowiednio się z nią obchodził 
(np. magazynował) i przekazywał informacje konsumentom. Niniejszy przepis jest również 
niezbędny do zapewnienia zgodności z wymogami w zakresie identyfikowalności.
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Poprawka 286
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Uzasadnienie

Należy wzmocnić prawo konsumenta finalnego do informacji. 

Poprawka 287
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Włączenie lit. d) oznacza, że potmioty działające na rynku spożywczym będą zobowiązane do 
przekazywania podmiotowi otrzymującemu żywności informacji na temat ilości niektórych 
składników lub kategorii składników. Włączenie lit. i) oznacza, że podmioty będą 
zobowiązane do przekazywania informacji na temat pochodzenia niektórych składników lub 
kategorii składników. Informacje wymagane w lit. d) oraz i) są konieczne, aby umożliwić 
podmiotowi, który dostarcza żywność konsumentom finalnym, podanie im obowiązkowych 
informacji o żywności określonych w art. 9 ust. 1.

Poprawka 288
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 
6 podmioty działające na rynku 
spożywczym czuwają nad tym, aby 
przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich 
kontrolą nie prowadziły dystrybucji 
produktów niewłaściwie etykietowanych 
lub z nieczytelnymi etykietami.

Or. es

Uzasadnienie

Należy określić odpowiedzialność za to, aby nie wysyłano do sprzedaży partii towaru z 
błędami w druku na etykietach lub z nieczytelnymi etykietami, które utrudniają lub 
uniemożliwiają uzyskanie informacji ze strony konsumenta.

Poprawka 289
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

działające na rynku spożywczym 
dopilnowują w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, aby 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymagane na mocy art. 9 znajdowały się 
na opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie, 
bądź też w dokumentach handlowych 
dotyczących żywności w przypadkach, gdy 
można zagwarantować, że dokumenty albo 
będą towarzyszyć żywności, do której się 
odnoszą, albo zostały wysłane przed 
dostawą lub równocześnie z dostawą, oraz 
aby informacje dotarły do konsumenta 
finalnego:

Or. sv

Uzasadnienie

Należy w miarę potrzeby wzmacniać prawo konsumenta finalnego do informacji.

Poprawka 290
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ilość netto żywności to również ważna informacja, jaka powinna pojawić się na opakowaniu 
zewnętrznym, łącznie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi specjalnych warunków 
przechowywania oraz zastosowania. 
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Poprawka 291
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwa żywności; a) nazwa żywności i/lub nazwa handlowa;

Or. it

Poprawka 292
Esther de Lange

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;

Or. en

Uzasadnienie

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.
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Poprawka 293
Andres Perello Rodriguez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wszelkie specjalne warunki 
przechowywania lub warunki użycia;

g) wszelkie specjalne warunki 
przechowywania lub warunki użycia, w 
tym instrukcje dotyczące przechowywania 
produktu po jego otwarciu;

Or. es

Uzasadnienie

Obecnie wiele produktów nie podaje czasu ich przechowywania po otwarciu, ani czy na 
przykład należy je przechowywać w określonej temperaturze. Należy podać taką informację z 
uwagi na bezpieczeństwo konsumenta.

Poprawka 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) data produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zrealizować cel rozporządzenia, jakim jest udzielanie konsumentom odpowiednich 
informacji o spożywanej przez nich żywności z myślą o umożliwieniu im dokonywania 
świadomych wyborów, należy koniecznie informować konsumentów o dacie produkcji.
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Poprawka 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

odstawowe znaczenie ma wprowadzenie obowiązku podawania rzeczywistego producenta 
żywności, bądź do celów właściwej informacji dla klientów, bądź też promocji 
konkurencyjności przemysłu spożywczego. Brak takiego obowiązku przez lata doprowadził do 
rozpowszechnienia się zjawiska prywatnych znaków, które podważają rentowność, a tym 
samym istnienie przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego.

Poprawka 296
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) nazwa lub firma i adres wytwórcy lub 
podmiotu pakującego oraz, w stosownych 
przypadkach, sprzedawcy posiadającego 
siedzibę we Wspólnocie;

Or. en

Uzasadnienie

Nazwa producenta i podmiotu pakującego to ważne informacje dla konsumenta, zwłaszcza 
jeżeli produkt jest sprzedawany pod nazwą firmową supermarketu.
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Poprawka 297
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku produktów zaimportowanych z krajów trzecich konieczne jest podanie 
importera.

Poprawka 298
Kartika Tamara Liotard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Coraz większa liczba konsumentów pragnie wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność, dlatego też 
należy wymagać informacji o kraju lub miejscu pochodzenia żywności w odniesieniu do 
wszystkich produktów jednoskładnikowych, w tym np. jagnięciny, wieprzowiny, koziny, 
drobiu, produktów mleczarskich i orzechów. Wymóg dotyczący informacji o kraju lub miejsca 
pochodzenia winien mieć zastosowanie do wszystkich odmian danego produktu spożywczego 
– zarówno w formie świeżej jak i zamrożonej, konserwowej lub w minimalnym stopniu 
przetworzonej w inny sposób.

Poprawka 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

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) miejsce pochodzenia, w przypadku gdy 
zaniechanie tego wskazania mogłoby w 
istotnym stopniu wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego miejsca 
pochodzenia żywności;

Or. fr

Uzasadnienie

Dodanie przepisu dotyczącego pochodzenia produktów nie jest celowe, ponieważ 
spowodowałoby dodatkowe koszty oraz liczne komplikacje w zaopatrywaniu się zależnie od 
dostępności surowców.
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Poprawka 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy każdorazowo podać miejsce pochodzenia produktu lub jego głównych składników.

Poprawka 301
Jill Evans

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) kraj lub miejsce pochodzenia należy
podawać dla:
a) mięsa;
b) drobiu;
c) produktów mleczarskich;
d) świeżych owoców i warzyw;
a także dla mięsa i drobiu stosowanych 
jako składnik żywności przetworzonej.
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ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w art. 35 ust. 
5;

W przypadku, gdy kraj lub miejsce 
pochodzenia żywności nie jest tożsame z 
krajem lub miejscem pochodzenia jego 
składnika pierwotnego lub jednego z jego 
składników pierwotnych, oznacza się 
również kraj lub miejsce pochodzenia tego 
składnika lub składników pierwotnych.
W przypadku mięsa i drobiu 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 kraju lub 
miejscu. W innych przypadkach należy 
podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.
W przypadku pozostałej żywności, jeżeli 
nie podlega ona odrębnym przepisom 
prawnym, należy oznaczać kraj lub 
miejsce pochodzenia w przypadku, gdy 
zaniechanie ich wskazania mogłoby w 
istotnym stopniu wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego kraju lub 
miejsca pochodzenia żywności, w 
szczególności gdyby informacje 
towarzyszące żywności lub etykieta jako 
całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna być 
zgodna z przepisami określonymi w art. 35 
ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w art. 35 ust. 
5;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mają prawo do informacji, które powinny obejmować informacje o tym, skąd 
pochodzi nabywana przez nich żywność. Duża liczba konsumentów wykazuje zainteresowanie 
pochodzeniem żywności, dlatego też konieczne jest rozszerzenie wymogów dotyczących 
obowiązkowych informacji do umieszczania na etykietach.
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Poprawka 302
Glenis Willmott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) kraj lub miejsce pochodzenia należy 
podawać dla:
- mięsa;
- drobu;
- produktów mleczarskich;
- świeżych owoców i warzyw;
a także dla mięsa i drobiu stosowanych 
jako składnik żywności przetworzonej.

W przypadku, gdy kraj lub miejsce 
pochodzenia żywności nie jest tożsame z 
krajem lub miejscem pochodzenia jego 
składnika pierwotnego lub jednego z jego 
składników pierwotnych, oznacza się 
również kraj lub miejsce pochodzenia tego 
składnika lub składników pierwotnych.

W przypadku mięsa i drobiu 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 kraju lub 
miejscu. W innych przypadkach należy 
podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.

W przypadku pozostałej żywności, jeżeli 
nie podlega ona odrębnym przepisom 
prawnym, należy oznaczać 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 
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szczególności gdyby informacje 
towarzyszące żywności lub etykieta jako 
całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna być 
zgodna z przepisami określonymi w art. 35 
ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w art. 35 ust. 
5;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mają prawo do informacji, które powinny obejmować informacje o tym, skąd 
pochodzi nabywana przez nich żywność. Duża liczba konsumentów wykazuje zainteresowanie 
pochodzeniem żywności, dlatego też konieczne jest rozszerzenie wymogów dotyczących 
obowiązkowych informacji do umieszczania na etykietach.

Poprawka 303
Struan Stevenson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) kraj lub miejsce pochodzenia wszystkich 
rodzajów nieprzetworzonego mięsa, ryb, 
owoców i warzyw, oraz - w przypadku
przetworzonego mięsa, ryb i produktów 
mleczarskich, oznacza się kraj lub miejsce
pochodzenia, w którym wytworzono 
główny zastosowany surowiec rolny;
informacja powinna być zgodna
z przepisami określonymi w art. 35 ust. 3 i 4
oraz przepisami wprowadzonymi zgodnie z
art. 35 ust. 5;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość, a także aby uniknąć wprowadzania konsumentów w błąd, 
etykiety powinny wskazywać kraj pochodzenia zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
żywności, aby umożliwić konsumentom dokonanie świadomego wyboru. Ponowne kryteria 
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powinny odnosić się do przetworzonych ryb, takich jak wędzony łosoś lub kawior w 
konserwach, aby uniknąć wyciągania przez konsumentów wniosków co do pochodzenia 
produktu. Niniejsza poprawka włącza również do obecnego rozporządzenia istniejące już 
unijne przepisy dotyczące produktów żywnościowych jeżeli chodzi o świeże ryby, owoce i 
warzywa. 

Poprawka 304
Elisabetta Gardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) kraj pochodzenia nieprzetworzonych 
produktów rolnych, a w przypadku
przetworzonej żywności miejsce 
pochodzenia głównego surowca rolnego 
użytego w procesie przetwarzania.
Informacja powinna być zgodna 
z przepisami określonymi w art. 35 ust. 3, 
4 i 5;

Or. it

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci muszą znać miejsce pochodzenia żywności.
Konsument ma prawo wiedzieć, skąd pochodzą produkty, których używa, żeby móc dokonać 
niezależnego i świadomego wyboru, a ponieważ w przypadku produktów przetworzonych 
miejsca, w których przebiegały fazy produkcji, mogą być różne, właściwe jest 
zagwarantowanie „identyfikowalności” informacji.



AM\799895PL.doc 75/104 PE431.051v01-00

PL

Poprawka 305
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Komisja nie popiera poszerzenia obecnie obowiązującego przepisu. Pociągałoby to za sobą 
dodatkowe komplikacje i koszty, ponieważ pochodzenie surowców jest w praktyce uzależnione 
od ich dostępności. Konsumenci poniosą dodatkowe koszty. Rozwiązanie takie nie stanowi dla 
konsumenta wartości dodanej, skoro informację o pochodzeniu należy, bez wyjątku, podawać 
we wszystkich przypadkach, by uniknąć wprowadzenia konsumenta w błąd. Proponowana 
treść powyższego przepisu narusza w związku z tym cel, którym jest uproszczenie 
stanowionego prawa.

Poprawka 306
Carl Schlyter

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 

i) kraj lub miejsce pochodzenia środków 
spożywczych zawierających jeden składnik 
oraz istotnego składnika 
i charakterystycznych składników 
wieloskładnikowych produktów 
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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;

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

Or. en

Poprawka 307
Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) kraj pochodzenia nieprzetworzonych 
produktów rolnych oraz, w przypadku 
produktów przetworzonych, obszar 
uprawy bądź hodowli podstawowego 
surowca rolnego stosowanego 
w przetwarzaniu; informacja powinna być 
zgodna z przepisami określonymi w art. 35 
ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w art. 35 ust. 
5;

Or. sv

Uzasadnienie

Świadomość pochodzenia głównego składnika stosowanego w przetworzonej żywności 
stanowi podstawowy element umożliwiający konsumentom dokonywanie świadomego wyboru.
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Poprawka 308
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie popiera się dodatków do tego przepisu, jako że przyniosą one wiele komplikacji i kosztów, 
ponieważ w ostatecznym rozrachunku surowce są uzyskiwane z różnych źródeł według 
dostępności. Dodatkowe koszty będą musiały zostać poniesione przez konsumentów.

Poprawka 309
Karin Kadenbach

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 

i) informacja o źródle i pochodzeniu, z 
której wynika pochodzenie produktu oraz 
istotnych dla jego wartości elementów 
składowych;
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całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna 
być zgodna z przepisami określonymi w 
art. 35 ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w 
art. 35 ust. 5;

Or. de

Uzasadnienie

Coraz częściej konsumenci, by móc dokonać wyboru, żądają zagwarantowania informacji 
dotyczących pochodzenia produktu i jego istotnych elementów (w szczególności w przypadku 
mięsa i wyrobów mięsnych. Należy wziąć pod uwagę to wymaganie konsumentów. Wykaz 
produktów, w których przypadku takie informacje są obligatoryjne, należy przedstawić w 
procesie stanowienia prawa.

Poprawka 310
János Áder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) kraj, w którym znajduje się miejsce 
przetwarzania żywności, jeżeli produkcja 
na którymkolwiek etapie ma miejsce poza 
terytorium Wspólnoty;

Or. hu

Uzasadnienie

Z wielorakich przyczyn o podłożu gospodarczym poszczególne etapy przetwórstwa 
spożywczego mają często miejsce poza terytorium Wspólnoty. Konsumenci mogą jednak 
odnieść mylne wrażenie, jeżeli na podstawie etykiety lub oznakowania  produktu można 
wyciągnąć uzasadniony wniosek, że nie tylko miejsce pochodzenia  produktu, ale również 
miejsce przetworzenia to terytorium Wspólnoty.
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Poprawka 311
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w przypadku mięsa oraz środków 
spożywczych zawierających mięso, miejsce 
urodzenia, hodowli oraz uboju zgodnie z 
art. 2 ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 312
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w przypadku innych rodzajów mięsa 
takich jak wołowina i cielęcina, należy 
umieścić na etykiecie informacje 
dotyczące:
i) państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym dane zwierzę przyszło 
na świat,
ii) wszystkich państw członkowskich lub 
państw trzecich, w których miała miejsce 
hodowla,
iii) państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym dokonano uboju. 
Jeżeli mięso pochodzi od zwierząt, które 
przyszły na świat i) w tym samym państwie 
członkowskim, w którym je hodowano i w 
którym dokonano ich uboju, oznakowanie 
może być następujące: „Pochodzenie: 
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(nazwa państwa członkowskiego)”;
ii) w tym samym państwie trzecim –
oznakowanie może być następujące: 
„Pochodzenie: (nazwa państwa 
trzeciego)”;

Or. de

Uzasadnienie

Właśnie w przypadku artykułów mięsnych konsument ma znaczne oczekiwania, jeśli chodzi o 
pochodzenie. Powyższa poprawka uwzględnia fakt, że w przypadku mięsa można dokładnie 
prześledzić trzy etapy (narodziny, hodowlę i ubój).

Poprawka 313
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i bis) w żywności przetworzonej, miejsca 
pochodzenia podstawowych składników;

Or. it

Uzasadnienie

Zwiększenie jasności i przejrzystości przekazywanych konsumentowi informacji. Znaczny 
odsetek konsumentów uważa takie informacje za szczególnie istotne.

Poprawka 314
George Lyon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) kraj pochodzenia w przypadku 
niektórych produktów pierwotnych, przy 
zastosowaniu indywidualnego podejścia 
do każdego przypadku, oraz po 
skonsultowaniu się z podmiotami w 
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zainteresowanych sektorach.

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie na etykiecie kraju pochodzenia jest już obowiązkowe w przypadku niektórych 
produktów pierwotnych (na przykład w przypadku wołowiny), gdzie zostało to uznane za 
konieczne ze względów identyfikowalności produktu i ze względów bezpieczeństwa. Być może 
są jeszcze produkty wymagające takiego samego traktowania, powinna zatem nadal istnieć ku 
temu możliwość.Ponadto odzwierciedlałoby oczekiwania konsumentów w niektórych 
sektorach produktów żywnościowych. 

Poprawka 315
Karin Kadenbach

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, zawierająca również 
informacje na temat warunków 
magazynowania, a także o terminie 
przydatności do spożycia po otwarciu 
opakowania, w przypadku gdy byłoby 
niemożliwe właściwe użycie środka 
spożywczego w razie braku takich 
informacji;

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowa informacja w zakresie warunków magazynowania, jak również na temat 
postępowania z produktem i jego przechowywania po otwarciu opakowania jest wymagana, w 
szczególności w przypadku artykułów spożywczych, które należy przechowywać w chłodnym 
miejscu z uwagi na ich podatność na działanie mikroorganizmów.
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Poprawka 316
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la). zakres (wyrażony procentowo), 
w którym podmiot działający na rynku 
spożywczym – którego nazwa wymieniona 
jest na etykiecie – gwarantuje, że łańcuch 
dostaw żywności jest wolny od 
następujących praktyk:
(1)praca dzieci, w rozumieniu art. 2
konwencji nr 138 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP);
(2)praca przymusowa, w rozumieniu art. 2 
konwencji nr 29 MOP;
(3)dyskryminacja, w rozumieniu art. 1 
konwencji nr 111 MOP;
(4)naruszanie wolności zrzeszania się, 
w rozumieniu art. 2 konwencji nr 87 
MOP.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 317
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) źródło oraz miejsce pochodzenia, w 
przypadku produktów nieprzetworzonych; 
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Or. de

Uzasadnienie

Coraz częściej konsumenci, by móc dokonać wyboru, żądają zagwarantowania informacji 
dotyczących pochodzenia produktów nieprzetworzonych (w szczególności w przypadku mleka 
i mięsa). Należy wziąć pod uwagę to wymaganie konsumentów.

Poprawka 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Odstępstwa dla mikroprzedsiębiorstw
Ręcznie wytwarzane produkty 
produkowane przez 
mikroprzedsiębiorstwa są wyłączone 
z zakresu wymogu określonego w art. 9 
ust. 1 lit. l). Mogą one również zostać 
zwolnione z wymogów informacyjnych 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. a) - k,) 
jeżeli produkty są sprzedawane w miejscu 
ich wytwarzania, a sprzedający są w stanie 
podać informacje na żądanie. 
Ewentualnie informacje te mogą być 
podane na etykietach umieszczonych na 
półkach. 

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa powinny odnosić się jedynie do mikroprzedsiębiorstw produkujących produkty 
wytwarzane ręcznie.
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Poprawka 319
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zmienić załącznik III. 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. 4.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Zmiana obowiązkowych elementów etykiety nie stanowi zmiany „elementów nieistotnych”.

Poprawka 320
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Żywność niepaczkowana nie powinna być objęta zakresem tego rozporządzenia.
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Poprawka 321
Horst Schnellhardt

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 
zastosowanie mają następujące przepisy.

a) W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące podawania i sposobu 
prezentacji danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.
b) Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego uzyska wystarczające 
informacje.
d) Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział VI dotyczący przepisów krajowych należy skreślić i zastąpić go podejściem 
wspólnotowym, aby zagwarantować pełną harmonizację w całej UE.
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Poprawka 322
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Artykuł 41 ma zastosowanie 
w przypadku żywności oferowanej do 
sprzedaży konsumentom finalnym bez 
opakowania lub w przypadku pakowania
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do sprzedaży bezpośredniej.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z problemami nieodłącznie związanymi z etykietowaniem żywności 
niepaczkowanej, w tym sprzedawanej w placówkach świadczących usługi cateringowe, tego 
typu żywność powinna być zwolniona z obowiązku podawania szczegółowych danych na 
etykietach, z wyjątkiem informacji o alergenach.

Poprawka 323
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
jeśli obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 znajdują się na 
opakowaniu lub na załączonej do niego 
etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem czytelnej czcionki o poniższych 
rozmiarach (litera „x” stanowi wielkość 
odniesienia):
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– co najmniej 1 mm w przypadku 
opakowań lub pojemników, których 
największa powierzchnia do 
zadrukowania lub etykieta ma rozmiary 
między 25 a 75 cm2;
– co najmniej 1,4 mm w przypadku 
opakowań lub pojemników, których 
największa powierzchnia do 
zadrukowania lub etykieta ma rozmiary 
ponad 75 cm2.

Or. fr

Uzasadnienie

Minimalny rozmiar czcionki wynoszący 3 mm przyczyniłby się do zwiększenia rozmiarów 
opakowań, co jest sprzeczne z celami środowiskowymi. Nieco mniejszy rozmiar jest 
wystarczający dla większości konsumentów pod warunkiem spełnienia ścisłych kryteriów 
czytelności.

Poprawka 324
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 i 1a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub jego 
etykiecie i prezentowane w taki sposób, 
aby zapewnić ich czytelność.

1a. Komisja Europejska wraz z 
odpowiednimi przedstawicielami grup 
interesów przygotowuje wytyczne w 
zakresie czytelności.
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Or. de

Uzasadnienie

Czytelność etykiet zależy od wielu czynników, między innymi kroju i rozmiaru czcionki, 
koloru, kontrastu, jakości wydruku itp. Uwzględnienie tylko jednego z tych czynników nie 
wystarcza do zapewnienia pożądanej czytelności. Obowiązek stosowania czcionki o 
minimalnym rozmiarze 3 mm nie jest wykonalny. Większe etykiety prowadzą do produkowania 
większych opakowań, a co za tym idzie do większego obciążenia dla środowiska naturalnego.

Poprawka 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub
etykiecie i prezentowane w taki sposób, 
aby zapewnić ich czytelność.

W procedurze konsultacji z 
przedstawicielami odnośnych grup 
interesu, Komisja może zaproponować 
wytyczne w sprawie czytelności informacji 
o żywności dla konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Czytelność etykiet umieszczanych na żywności uzależniona jest od wielu elementów, nie tylko 
od wielkości czcionki. Co najmniej 3 mm rozmiar czcionki uniemożliwiłby umieszczenie 
wszystkich obowiązkowych informacji na niektórych opakowaniach, szczególnie w przypadku 
etykiet wielojęzycznych. Doprowadziłoby to do konieczności powiększenia niektórych 
opakowań, co byłoby sprzeczne z celem ograniczenia ilości zbędnych odpadów w postaci 
opakowań. Należy jednak zachęcać Komisję do opracowywania wytycznych w sprawie 



AM\799895PL.doc 89/104 PE431.051v01-00

PL

czytelności informacji na etykietach.  

Poprawka 326
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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 
w sposób czytelny, przy zapewnieniu 
znacznego kontrastu pomiędzy drukiem a 
tłem i przy użyciu czcionki, w której 
wysokość małej litery x wynosi co 
najmniej 1,2 mm.

Pozostałymi elementami, jakie należy 
uwzględnić, aby zapewnić czytelność 
informacji o żywności są:

(i) układ tekstu; 
(ii) styl; 
(iii) rozmiar;
(iv) kolor czcionki;
(v) kolor tła; 
(vi) opakowanie i druk; oraz
(vii) odległość i kąt, pod jakim informacje 
są widoczne.

Komisja ustala przepisy określające 
sposób stosowania tych elementów w celu 
zagwarantowania czytelności informacji o 
żywności dla konsumentów zgodnie z 
procedurą regulacyjną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje na opakowaniach muszą być czytelne, aby konsumenci byli w stanie uzyskać z nich 
informacje. W celu wyjaśnienia, jaki rozmiar czcionki należy zastosować, podaje się wysokość 
x (typowo stosowanym odniesieniem dla czcionek jest wysokość litery małej litery x). 
Informacje na wszelkich rodzajach opakowań, bez względu na ich wielkość, powinny być 
czytelne dla konsumentów. W przeciwnym razie podawanie ich jest bezcelowe.

Poprawka 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub 
etykiecie i prezentowane w czytelny
sposób, poprzez zastosowanie typu 
czcionki, koloru i kontrastu.

W ramach procedury konsultacji z 
przedstawicielami odnośnych grup 
interesów Komisja Europejska 
opracowuje wiążące zasady w zakresie 
czytelności informacji dla konsumentów 
na żywności. Środki te mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
uzupełnienie go przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
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practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Poprawka 328
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k),
jeśli obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 znajdują się na 
opakowaniu lub na załączonej do niego 
etykiecie, drukowane są one w sposób
czytelny, nie pozostawiający możliwości 
wprowadzenia konsumenta w błąd.

Elementami, które należy wziąć pod 
uwagę przy zapewnianiu czytelności 
informacji podawanych na żywności, są: 
układ tekstu, styl, rozmiar i kolor czcionki 
tekstu, kolor tła, opakowanie i wydruk 
oraz widoczność z odległości i kąt, pod 
jakim te informacje są widoczne.
We współpracy z europejskimi 
organizacjami konsumenckimi oraz 
zainteresowanymi stronami Komisja 
Europejska opracowuje zasady 
określające sposób zastosowania każdego 
z tych elementów w celu zagwarantowania 
czytelności informacji podawanych na 
żywności dla konsumentów. Środki te, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
przez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
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połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie informacje przedstawione na etykiecie powinny być widoczne, wyraźne, czytelne i 
nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, co zapewni dokonywanie przez tego ostatniego 
świadomych wyborów. 

Poprawka 329
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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 1,5 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek stosowania czcionki o minimalnym rozmiarze 3 mm jest niewykonalny i w 
przypadku wielu artykułów spożywczych prowadziłby do tego, że zabrakłoby miejsca nawet 
na wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe. 
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Poprawka 330
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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 
w sposób czytelny, przy zapewnieniu 
znacznego kontrastu pomiędzy drukiem a 
tłem i przy użyciu czcionki, w której 
wysokość małej litery x wynosi co 
najmniej 1,2 mm.
Pozostałymi elementami, jakie należy 
uwzględnić, aby zapewnić czytelność 
informacji o żywności są:

i) układ tekstu;

ii) styl;

iii) rozmiar;

iv) kolor czcionki; 

v) kolor tła;

vi) opakowanie i druk; oraz

vii) odległość i kąt, pod jakim informacje 
są widoczne.

Komisja ustala zasady określające sposób 
stosowania tych elementów w celu 
zagwarantowania czytelności informacji o 
żywności dla konsumentów zgodnie z 
procedurą regulacyjną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Informacje na opakowaniach muszą być czytelne, aby konsumenci byli w stanie uzyskać z nich 
informacje. W celu wyjaśnienia, jaki rozmiar czcionki należy zastosować, podaje się wysokość 
x (typowo stosowanym odniesieniem dla czcionek jest wysokość litery małej litery x). 
Informacje na wszelkich rodzajach opakowań, bez względu na ich wielkość, powinny być 
czytelne dla konsumentów. W przeciwnym razie podawanie ich jest bezcelowe.

Poprawka 331
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 prezentuje się 
w sposób zapewniający znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem oraz ich łatwą 
widoczność, wyraźną czytelność i 
nieusuwalność.

Or. fr

Poprawka 332
Glenis Willmott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wymogi dotyczące minimalnego 
rozmiaru czcionki, o których mowa w ust. 
1 nie bedą miały zastosowania do 
żywności objętej dyrektywą Komisji 
1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w 
sprawie dietetycznych środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
medycznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego objęte są dodatkowymi 
obowiązkowymi wymogami dotyczącymi opisu produktu w stosunku do wymogów określonych 
w art. 9 ust. 1 proponowanego rozporządzenia, zatem nawet na opakowaniach dużego 
rozmiaru nie będzie możliwe wydrukowanie całości obowiązkowego tekstu o proponowanej 
wielkości czcionki. Etykiety dotyczące tego typu środków spożywczych przekazywane są 
właściwym organom państw członkowskich w chwili powiadomienia o wprowadzenia 
produktu do obrotu i możliwe jest sprawdzenie czytelności, jeżeli producent skorzystał ze 
zwolnienia.

Poprawka 333
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e) i k) muszą się znajdować w 
tym samym polu widzenia.

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e) i k) z jednej strony i w art. 9 
ust. 1 lit. c), f), g) i j) z drugiej strony
muszą się znajdować w tym samym polu 
widzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszelkie informacje sanitarne lub związane z ochroną zdrowia powinny znajdować się w tym 
samym polu widzenia (obecność alergenów, data przydatności do spożycia, warunki 
przechowywania i instrukcje użycia).

Poprawka 334
Kartika Tamara Liotard

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 

4. We współpracy z europejskimi 
organizacjami konsumenckimi oraz 
zainteresowanymi stronami Komisja 
Europejska opracowuje zasady 
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mniejsze niż 10 cm2. określające sposób, w jaki elementy 
określone w art. 14 ust. 1 mają być 
stosowane, aby zapewnić konsumentom 
czytelność informacji o żywności 
w przypadku opakowań lub pojemników 
o bardzo ograniczonej powierzchni.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje przedstawiane na wszelkich rodzajach opakowań, bez względu na ich rozmiar, 
powinny być czytelne dla konsumentów. W przeciwnym razie podawanie ich jest bezcelowe.

Poprawka 335
George Lyon

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

Or. en

Poprawka 336
Andres Perello Rodriguez

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.

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 10cm2, o ile zagwarantowana 
zostanie czytelność podawanych 
informacji lub jeśli są one łatwo dostępne 
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konsumentowi w innej formie.

Or. es

Uzasadnienie

Mimo że sprawozdawczyni proponuje całkowite wyeliminowanie wyjątków, niniejsza
poprawka podtrzymuje wniosek Komisji, ale jednocześnie gwarantuje konsumentom 
otrzymanie informacji.

Poprawka 337
Bernadette Vergnaud

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.

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia do 
zadrukowania ma pole mniejsze niż 
25 cm2. Dla takich opakowań lub 
pojemników mogą zostać wprowadzone 
specjalne przepisy krajowe w przypadku 
państw członkowskich, w których używa 
się co najmniej dwóch języków 
urzędowych.

Or. fr

Poprawka 338
Glenis Willmott

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.

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 25 cm2. Dla takich 
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opakowań lub pojemników mogą zostać 
przyjęte szczegółowe przepisy krajowe w 
przypadku państw członkowskich 
posiadających co najmniej dwa języki 
urzędowe.

Or. en

Poprawka 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące minimalnej wielkości 
czcionki, wymienione w ust. 1, nie mają 
zastosowania do artykułów spożywczych, 
które wchodzą w zakres stosowania 
dyrektywy Komisji nr 1999/21/WE z dnia 
25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia medycznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.
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Poprawka 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące minimalnej wielkości 
czcionki, wymienione w ust. 1, nie mają 
zastosowania do preparatów dla 
niemowląt, preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt i artykułów 
spożywczych urozmaicających dietę 
niemowląt i małych dzieci, wchodzących 
w zakres stosowania dyrektywy Komisji 
2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w 
sprawie preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt i preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt oraz 
dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 
grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej 
żywności na bazie zbóż oraz żywności dla 
niemowląt i małych dzieci.

Or. fr

Uzasadnienie

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Poprawka 341
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być umieszczone w widocznym 

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

widocznym miejscu w taki sposób, aby 
były dobrze widoczne, czytelne oraz, w 
stosownych przypadkach, nieusuwalne. 
Nie mogą być w żaden sposób ukryte, 
zasłonięte lub przerwane innymi
informacjami, obrazami, innym 
materiałem czy też częścią samego 
opakowania, np. w miejscu jego spojenia. 

Or. sv

Poprawka 342
János Áder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Wynikający z przepisów prawa 
obowiązek podawania informacji o 
produktach żywnościowych nie wpływa na 
zwiększenie wymiarów ani masy 
opakowania czy pojemnika.

Or. hu

Uzasadnienie

Wynikający z przepisów prawa obowiązek podawania informacji na temat produktów 
spożywczych może nakłonić producentów do zmiany objętości opakowania, co z kolei może 
powodować zwiększenie ilości odpadów. Byłoby to w sprzeczności z „zasadą zapobiegania”,  
przewidczianą w przepisach Unii Europejskiej w sprawie odpadów.

Poprawka 343
Karin Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W przypadku produktów 
niepakowanych fabrycznie wynikające z 
przepisów informacje należy przedstawić 
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na piśmie. Informacje te mogą być 
przekazywane m.in. za pomocą 
dodawanych do produktu etykiet, ulotek 
informacyjnych, muszą być jednak 
wyłożone w miejscu sprzedaży, a 
konsument winien mieć do nich łatwy 
dostęp w każdej chwili.

Or. de

Uzasadnienie

W zasadzie również w przypadku powszechnie przekazywanych towarów, udostępnienie 
konsumentowi wszystkich obowiązkowych z mocy prawa informacji jest merytorycznie 
uzasadnione.

Poprawka 344
János Áder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) Etykieta zawierająca przewidziane 
przez prawo informacje na temat żywności 
nie może być wykonana z materiału, który 
mógłby znacznie utrudniać lub 
uniemożliwić ponowne wykorzystanie lub 
przetworzenie opakowania lub pojemnika.

Or. hu

Uzasadnienie

Zgodnie ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi odpadów należy dążyć do ponownego 
wykorzystywania lub przetwarzania w jak największym stopniu materiałów wykorzystanych 
do produkcji opakowań. Etykiety produkowane z materiałów różniących się od materiału 
wykorzystanego do produkcji opakowania mogą znacząco utrudnić właściwą gospodarkę 
odpadami.
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Poprawka 345
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być dostępne przed ostatecznym 
dokonaniem zakupu i muszą się znajdować 
w materiałach towarzyszących sprzedaży 
na odległość lub muszą być dostarczane z 
użyciem innych, właściwych środków;

a) Informacje o żywności, o których 
mowa w art. 9 i 29, muszą być dostępne, 
na życzenie konsumenta, przed 
ostatecznym dokonaniem zakupu i mogą
się znajdować w materiałach 
towarzyszących sprzedaży na odległość lub 
być dostarczane z użyciem innych, 
właściwych środków.

Or. de

Uzasadnienie

Regularne zmiany składu produktu, np. zmniejszenie zawartości soli, zastąpienie tłuszczów, 
uniemożliwiają w praktyce dostarczenie do wszystkich produktów znajdujących się w 
sprzedaży wysyłkowej aktualnych materiałów informacyjnych. Katalogi i broszury to 
najbardziej rozpowszechniony materiał marketingowy w sprzedaży wysyłkowej, w 
szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pociąga to za sobą znaczne koszty, jak 
również konsekwencje dla środowiska, ponieważ w przyszłości na katalogi potrzeba będzie 
czterokrotnie więcej papieru, aby umożliwić przedstawienie wszystkich obowiązkowych 
informacji.

Poprawka 346
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być dostępne przed ostatecznym 
dokonaniem zakupu i muszą się 
znajdować w materiałach towarzyszących 
sprzedaży na odległość lub muszą być 
dostarczane z użyciem innych, właściwych 
środków;

a) obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być dostępne przed zawarciem 
umowy i muszą być w taki sposób czytelne, 
aby były odpowiednie do 
wykorzystywanych środków 
porozumiewania się na odległość;
konsument uzyskuje obowiązkowe 
informacje na wytrzymałym nośniku, 
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w rozsądnym czasie od zawarcia umowy, 
a najpóźniej w momencie dostawy danej 
żywności, zgodnie z art. 13 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane brzmienie odzwierciedla podejście stosowane w innych odnośnych aktach 
prawodawczych UE odnoszących się do konsumentów.

Poprawka 347
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i k) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. f) są obowiązkowe jedynie
w momencie dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Z wyjątkiem daty minimalnej trwałości, której nie można podać z wyprzedzeniem, żywność 
dostarczana za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej powinna spełniać te same wymagania 
informacyjne, co żywność sprzedawana w sklepach.

Poprawka 348
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i k) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązkowe informacje o żywności (tj. dane szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 oraz 
dodatkowe obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności określone w załączniku III) powinny być dostępne przed dokonaniem zakupu. 
Poprawka gwarantuje, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej wszystkie obowiązkowe 
informacje o żywności, w tym dane wymagane na podstawie art. 9 ust. 1 lit. d), f), g), h) i k), 
będą również dostępne w momencie ostatecznego dokonania zakupu.

Poprawka 349
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 
2, obowiązkowe informacje o żywności
muszą być podawane w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów z państw 
członkowskich, w których żywność 
znajduje się w obrocie.

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 
2, obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być podawane w językach 
urzędowych państw członkowskich, w 
których żywność znajduje się w obrocie, i 
być zredagowane w sposób zrozumiały dla 
przeciętnego konsumenta.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie języków urzędowych jest instrumentem najpewniej gwarantującym 
zrozumienie informacji przez konsumentów.


