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Poprawka 350
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których żywność znajduje 
się w obrocie, mogą określić, że dane 
szczegółowe muszą być podawane w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Unii. Wymóg ten nie może jednak 
uniemożliwiać przedstawiania zamiast 
tego obowiązkowych informacji w innych 
językach urzędowych Unii, łatwo 
zrozumiałych w tych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe informacje na środkach spożywczych muszą być podawane w języku, który 
konsument rozumie, jednak przepisy nie powinny zakłócać swobodnego przepływu towarów. 
Przepisy dotyczące języka muszą być na tyle elastyczne, aby konsumenci mogli otrzymywać 
informacje w języku, który bez trudu rozumieją. W swoim orzecznictwie ETS poparł taką 
elastyczność.

Poprawka 351
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 

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

pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), b), c), d), f), g) i l).

Or. en

Uzasadnienie

Informacje wymagane na mocy art. 9 ust. 1 lit. b) „wykaz składników”, lit. d) „ ilość 
niektórych składników lub kategorii składników” oraz lit. g) „wszelkie specjalne warunki 
przechowywania lub warunki użycia” powinny również być obowiązkowe dla produktów 
pakowanych w szklane butelki przeznaczone do ponownego użycia.

Poprawka 352
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Informacja o wartości energetycznej produktu żywnościowego jest ważna i może decydować o 
zakupie danego produktu. Należy umożliwić dobrowolne informacje ze strony producenta.
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Poprawka 353
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f) oraz 
w art. 29 ust. 1 lit. a). Jednakże 
udostępnianie wszystkich danych 
szczegółowych zgodnie z art. 9 ust. 1 jest 
obowiązkowe za pośrednictwem internetu, 
a informacje te powinny być dostępne w 
miejscu dokonywania zakupu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana poprawki 106 wniesionej przez sprawozdawczynię. Fakt, że dany produkt jest 
niewielki, nie uzasadnia zwolnienia go z obowiązku podawania informacji  określonego w 
art. 9. Informacja powinna być dostępna przez internet.

Poprawka 354
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Zapewnienie dobrej czytelności opakowania wymaga jednak wprowadzenia wyjątku dla 
powierzchni do 100 cm², a nie tylko do 10 cm². Na przykład baton ma powierzchnię pod 
nadruk równą 70 cm².

Poprawka 355
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nie naruszając przepisów art. 14 ust. 4,
w przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia jest 
mniejsza niż 25 cm2, obowiązkowe jest 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
pojemniku jedynie danych szczegółowych 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), b), c), 
e) i f). Aby zaradzić ewentualnym 
problemom z czytelnością tekstu, dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. b), należy również podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. fr

Uzasadnienie

   Wykaz składników powinien zawsze być podany niezależnie od rozmiarów opakowania. 
Ponieważ jednak zastosowanie art. 14 ust. 4 nie gwarantuje wszystkim konsumentom 
optymalnej czytelności, powinna istnieć możliwość podania tych informacji również za 
pośrednictwem innych środków.
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Poprawka 356
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustępy 2 oraz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pominięcie niektórych obowiązkowych 
danych szczegółowych

Pominięcie niektórych obowiązkowych 
danych szczegółowych

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

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

3. Bez uszczerbku dla przepisów innego 
prawodawstwa wspólnotowego 
wymagającego obowiązkowych informacji 
o wartości odżywczej, w odniesieniu do 
żywności wymienionej w załączniku IV 
nie jest obowiązkowe podawanie 
informacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 
pkt. l.

3. Bez uszczerbku dla przepisów innego 
prawodawstwa wspólnotowego 
wymagającego obowiązkowych informacji 
o wartości odżywczej, w odniesieniu do 
żywności wymienionej w załączniku IV 
nie jest obowiązkowe podawanie 
informacji o wartości odżywczej, o której 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt. l.

Or. de

Uzasadnienie

Derogacje powinny obowiązywać w przypadku opakowań o powierzchni do 80 cm2. Jednak 
należy przy tym zawsze podawać wartość energetyczną.
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Poprawka 357
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku żywności w opakowaniu 
lub pojemniku, którego największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2, 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
etykiecie informacji o wartości odżywczej 
zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. l) nie jest 
obowiązkowe. Jednakże obowiązkowe jest 
udostępnianie tych informacji za 
pośrednictwem internetu, a informacje te 
powinny być dostępne w miejscu 
dokonywania zakupu.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązana z poprawką do załącznika IV. Pierwsze zdanie zaczerpnięto z załącznika IV w celu 
określenia wymogu udostępniania obowiązkowych informacji za pośrednictwem Internetu.

Poprawka 358
Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy 
GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku towarów oferowanych przez 
zakłady żywienia zbiorowego w 
rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. d), informacje 
wymienione w art. 9 i 29 nie mają 
charakteru obowiązkowego. Jednak dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. a), b), c) i i), udostępnia się na 
życzenie.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana poprawki wniesionej przez sprawozdawczynię. Zakłady żywienia zbiorowego nie 
powinny być objęte ogólnymi wymogami informacyjnymi. Powinny jednak być w stanie podać 
na życzenie informacje na temat nazwy, składników, alergenów i kraju pochodzenia 
składników.

Poprawka 359
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku towarów niepaczkowanych, 
jak również towarów oferowanych przez 
zakłady żywienia zbiorowego, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. d) - z wyjątkiem 
art. 9 ust. 1 lit. c - informacje wymienione 
w art. 9 i 29 nie mają charakteru 
obowiązkowego.

Or. de

Uzasadnienie

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.
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Poprawka 360
Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy 
GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakłady żywienia zbiorowego należące do 
jednej firmy i oferujące standardowe 
produkty żywnościowe umieszczają na 
opakowaniu informacje, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. a), b), c) i) i l).

Or. en

Uzasadnienie

Zakłady żywienia zbiorowego oferujące standardowe produkty żywnościowe, np. sieci fast 
food, podają na opakowaniu następujące informacje: nazwa, składniki, alergeny, kraj 
pochodzenia oraz informacje o wartości odżywczej.

Poprawka 361
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku produktów 
wyprodukowanych ze zwierząt żywionych 
genetycznie zmodyfikowanymi paszami 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1829/2003, określenie „ze zwierząt 
żywionych genetycznie zmodyfikowanymi 
paszami” pojawia się w wykazie 
składników, o którym mowa w art. 19 
obok danego składnika lub składników. 
Jeżeli nie istnieje wykaz składników, 
określenie „wyprodukowano ze zwierząt 
żywionych genetycznie zmodyfikowanymi 
paszami” umieszcza się w wyraźnie 
widocznym miejscu na etykiecie.
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Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci interesują się tym, czy żywność została wyprodukowana przy wykorzystaniu 
genetycznie zmodyfikowanej paszy. Istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy przepisami 
dotyczącymi żywności wyprodukowanej ze zwierząt żywionych genetycznie zmodyfikowaną 
paszą, ponieważ punkt 16 preambuły rozporządzenia nr 1829/2003 zwalnia takie produkty z 
wymogu dotyczącego etykietowania. 

Poprawka 362
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku produktów 
zawierających jaja lub wyroby z jaj, 
określenia, o których mowa w załączniku 
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
557/2007  dodaje się w nawiasie po 
odpowiednim składniku w wykazie 
składników, zgodnie z metodą produkcji 
jaj. W przypadku jaj z produkcji 
ekologicznej odpowiednie składniki mogą 
być umieszczone na etykiecie zgodnie z 
art. 23 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 834/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu konsumentów pragnie wiedzieć, zgodnie z jaką metodą hodowli zostały 
wyprodukowane jaja występujące w żywności. Składniki należy w związku z tym oznaczać 
określeniami „Jaja z chowu na wolnym wybiegu”, „Jaja z chowu ściółkowego” lub „Jaja z 
chowu klatkowego”.
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Poprawka 363
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ser, masło, przefermentowane mleko i 
śmietana, do których nie zostały dodane 
składniki inne niż przetwory mleczne, 
enzymy i kultury drobnoustrojów 
niezbędne do produkcji lub, w przypadku 
sera innego niż ser świeży i ser 
przetworzony, sól potrzebna do jego 
produkcji;

d) ser, masło, przefermentowane mleko i 
śmietana, pod warunkiem, że nie zostały 
dodane składniki inne niż przetwory 
mleczne, enzymy i kultury drobnoustrojów 
niezbędne do produkcji lub sól potrzebna 
do produkcji sera innego niż ser świeży i 
ser przetworzony;

Or. de

Uzasadnienie

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Poprawka 364
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 

e) wino i produkty winiarskie, zgodnie z
ich definicją z art. 1 ust. 1 rozporządzenia
Rady (WE) nr 479/2008 i art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1601/1991,
podobne wyroby uzyskanych z owoców 
innych niż winogrona, a także cydr, perry, 
piwo i napoje spirytusowe zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
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rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

110/2008 w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 i 
inne napoje alkoholowe.  Po [najpóźniej 
pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się w koniecznych 
przypadkach zgodnie z następującą 
procedurą:

(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie wspólnej organizacji rynku wina -
zgodnie z procedurą określoną w art. 113 
ust. 1 tego rozporządzenia;

(ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych - zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;

(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110 /2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 -
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
ust. 1 tego rozporządzenia;
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(iv) w odniesieniu do innych produktów -
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3:

ea) bez uszczerbku dla określonej 
proceduralnie specyfiki  produktów, o 
których mowa w lit. e) pkt. (i), (ii), (iii).

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie wina, piwa i napojów spirytusowych z pominięciem innych napojów alkoholowych 
nie przyczyni się do spójności w tym sektorze. Takie rozwiązanie sprzyjałoby niektórym 
określonym produktom, a dyskryminowałoby inne, zakłócałoby konkurencję i wprowadzało 
konsumentów w błąd co do  składu różnych produktów w porównaniu z innymi.

Poprawka 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 

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

Or. en

Uzasadnienie

Napoje alkoholowe także powinny być oznakowane co do użytych składników. 

Poprawka 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

e) wino, zgodnie z jego definicją w art. 1 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 i 
w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1601/91,
podobne wyroby uzyskane z owoców 
innych niż winogrona, cydr, gruszecznik,
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1576/89, oraz inne napoje 
alkoholowe. Po [pięciu latach od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki – mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów – przyjmuje 
się w koniecznych przypadkach zgodnie z 
następującymi procedurami:
(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 
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(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina, zgodnie z procedurą
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;
(ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110 /2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
ust. 2 tego rozporządzenia;
(iv) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3. 
 Bez uszczerbku dla szczególnych cech, 
ustalonych w drodze procedur 
dotyczących produktów wymienionych w 
punktach (i), (ii), (iii), środki o których 
mowa w ust. 1 należy stosować w sposób 
spójny i jednoczesny do wszystkich 
produktów, o których mowa w tym 
ustępie.

Or. es

Uzasadnienie

Zanim podawanie na etykietach informacji o składnikach lub wartości odżywczej napojów 
alkoholowych, których nie spożywa się ze względu na ich wartości odżywcze, stanie się 
obowiązkowe, należy wyjaśnić niektóre kwestie o zasadniczym znaczeniu. Rozporządzenia 
479/2008, 1601/91 i 110/2008 ustanawiają szczególne zasady etykietowania wina i napojów 
spirytusowych. Dopuszczają również możliwość określenia zasad wykonawczych za pomocą 
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szczególnych procedur komitologicznych. Możliwość tę należy utrzymać ze względu na 
spójność.

Poprawka 367
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do wina; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
oznaczania składników na etykiecie. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;  

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zagwarantuje informowanie konsumentów składnikach wykorzystanych podczas 
produkcji piwa i napojów spirytusowych. Istnieją poważne różnice w odniesieniu do 
składników wykorzystywanych w tych produktach. Na przykład w piwie jęczmień może w 
znacznym stopniu zostać zastąpiony kukurydzą. W punkcie 27 preambuły stwierdza się, że w 
celu zapewnienia konsumentom informacji niezbędnej dla dokonania świadomego wyboru, 
informacja o składnikach powinna być dostępna również w odniesieniu do mieszanych 
napojów alkoholowych. Informacje te powinny być dostępne w odniesieniu do piwa i napojów 
spirytusowych.
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Poprawka 368
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

e) napoje o objętościowej zawartości 
alkoholu większej niż 1,2%. Najpóźniej 
...* Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania art. 19 w odniesieniu 
do tych produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki – mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów – przyjmuje 
się w koniecznych przypadkach zgodnie z
następującymi procedurami:

i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. ... rozporządzenia Rady (WE) 
nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie wspólnej organizacji rynku wina1, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 113 
ust 1 tego rozporządzenia; 

ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli
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winopodobnych, z procedurą określoną w 
art. 13 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
tego rozporządzenia;
iv) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.
___________
*JO: Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyłączenie napojów alkoholowych z zakresu tych wniosków uzasadnia się obecnością w nich 
alkoholu. Etykietowanie tych produktów w sposób, który może wprowadzić konsumentów 
w błąd lub zachęcić do nieodpowiedniej konsumpcji, byłoby niewłaściwe. Równie 
niewłaściwa byłaby sytuacja, w której wnioski te wprowadzałyby dyskryminację i zakłócały 
konkurencję pomiędzy konkurencyjnymi produktami. Niewłaściwe jest stosowanie ogólnych 
przepisów tych wniosków do tych produktów, zwłaszcza że wnioski zobowiązują Komisję do 
przedłożenia dalszych wniosków, właściwych dla sektora napojów alkoholowych.

Poprawka 369
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każda substancja 
pochodząca ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy 
oznaczyć na etykiecie z dokładnym 
określeniem nazwy składnika.

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każdą substancję 
pochodzącą ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy zawsze 
podać w wykazie składników w taki 
sposób, aby adresaci informacji mogli 
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natychmiast w jednoznaczny sposób 
rozpoznać ryzyko wystąpienia alergii lub 
nietolerancji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu i ma podkreślać, że należy w taki sposób wybrać nazwy 
składników, aby alergicy mogli rozpoznać ryzyko powodowania przez nie alergii. 

Poprawka 370
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy składnik wymieniony w
załączniku II lub każda substancja 
pochodząca ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy 
oznaczyć na etykiecie z dokładnym 
określeniem nazwy składnika.

1. Każdy składnik wymieniony w
załączniku II lub każda substancja 
pochodząca ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy 
oznaczyć na etykiecie z dokładnym 
określeniem nazwy składnika lub 
substancji powodującej alergie lub 
reakcje nietolerancji.

Or. fr

Uzasadnienie

 Oznaczanie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji zamiast składnika 
zawierającego takie substancje jest rozwiązaniem bardziej precyzyjnym i bardziej 
skutecznym. 
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Poprawka 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) produkt żywnościowy nie jest 
paczkowany. W tym przypadku państwa 
członkowskie zapewniają dostęp na 
życzenie do danych szczegółowych 
wymienionych w art. 19 ust. 1 lit. c). 
Państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy dotyczące sposobu udostępniania 
tych danych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) produkt żywnościowy nie jest 
paczkowany. W tym przypadku państwa 
członkowskie mogą zdecydować o dostępie 
na życzenie do danych szczegółowych 
wymienionych w art. 19 ust. 1 lit. c). 
Państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy dotyczące sposobu udostępniania 
tych danych.

Or. en

Uzasadnienie

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
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consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Poprawka 373
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) chodzi o niepaczkowane produkty 
żywnościowe. W takim przypadku należy 
w miejscu sprzedaży lub w jadłospisach 
udostępnić wyraźnie widoczny szyld 
informujący, że
- klienci mogą uzyskać informacje na 
temat substancji alergennych 
w bezpośredniej rozmowie ze sprzedawcą 
i/lub poprzez bezpośrednio dostępne 
materiały informacyjne;
- nie można wykluczyć zanieczyszczenia 
krzyżowego.

Or. de

Uzasadnienie

Udostępnienie obszernych informacji o alergenach występujących we wszystkich produktach 
jest prawie niemożliwe w przypadku towarów niepaczkowanych i doprowadziłoby do 
znacznego osłabienia konkurencyjności zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 
powstania dodatkowych kosztów. W zakładach o ograniczonej powierzchni produkcyjnej nie 
można ponadto wykluczyć zanieczyszczenia krzyżowego. Obowiązek zamieszczenia wyraźnego 
szyldu informacyjnego zapewni przedsiębiorstwom pewność prawną.
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Poprawka 374
Pilar Ayuso i Esther Herranz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli to konieczne, szczegółowe zasady 
prezentacji oznaczenia wskazanego w ust. 
1 mogą być przyjmowane zgodnie z 
następującymi procedurami:

(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina - zgodnie z procedurą 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

(ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych - zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;

(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110 /2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 -
zgodnie z odpowiednią procedurą 
określoną w tym rozporządzeniu;

(iv) w odniesieniu do innych napojów 
alkoholowych - zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenia 479/2008, 1601/91 i 110/2008 określają środki prezentacji i etykietowania 
wina i napojów spirytusowych.  Przewidują także możliwość przyjmowania przepisów 
wykonawczych w drodze określonej procedury komitologii. Należy zachować te przepisy ze 
względu na spójność. 

Poprawka 375
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednią datę podaje się zgodnie z 
załącznikiem IX.

2. Data minimalnej trwałości musi być 
łatwa do znalezienia i nie może być 
ukryta. Wyrażana jest w następujący 
sposób:
a) Datę poprzedza sformułowanie:
- „najlepiej spożyć do …”, gdy data 
zawiera oznaczenie dnia;
- „najlepiej spożyć przed końcem …” w 
innych przypadkach.
b) Sformułowaniom określonym w lit. a) 
towarzyszy:
- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data ta jest 
podana na etykiecie.
Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
przechowywania, które muszą być 
przestrzegane, aby produkt mógł 
zachować swoje szczególne właściwości 
przez określony okres.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i roku 
podanych w niekodowanej, 
chronologicznej formie.
Jednakże w przypadku żywności:

– której trwałość nie przekracza trzech 
miesięcy: wystarczy oznaczenie dnia oraz 
miesiąca;
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– której trwałość przekracza trzy miesiące, 
lecz nie przekracza 18 miesięcy: wystarczy 
oznaczenie miesiąca oraz roku;
– które będą przechowywane dłużej niż 18 
miesięcy, wystarczy oznaczenie roku.

d) oznaczenie „data minimalnej 
trwałości” znajduje się na każdej z 
oddzielnie zapakowanych porcji. 
e) Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne 
rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie daty 
minimalnej trwałości nie jest wymagane 
dla:
– świeżych owoców i warzyw, włączając 
ziemniaki, które nie są obrane, krojone 
lub podobnie przygotowane; odstępstwo to 
nie ma zastosowania do kiełkujących 
nasion i podobnych produktów, takich jak 
kiełki warzywne,
– win, win likierowych, win musujących, 
win aromatyzowanych oraz podobnych 
produktów uzyskanych z owoców innych 
niż winogrona, oraz napojów objętych 
kodami CN 22060091, 22060093 i 
22060099 i wytworzonych z winogron lub 
moszczu winnego,
– napojów o zawartości 10 % lub więcej 
alkoholu objętościowo,

– napojów bezalkoholowych, soków 
owocowych, nektarów owocowych i 
napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo, 
w opakowaniach jednostkowych 
zawierających więcej niż pięć litrów, 
przeznaczonych do zaopatrywania 
zakładów żywienia zbiorowego,
– wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które ze względu na 
swoistą specyfikę są zwykle spożywane w 
ciągu 24 godzin od wytworzenia,
–  octu,
– soli kuchennej,
– cukru w stanie stałym,
– wyrobów cukierniczych składających się 
prawie wyłącznie z cukrów 
aromatyzowanych lub barwionych,
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– gum do żucia oraz podobnych 
produktów do żucia,
– pojedynczych porcji lodów.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na jasność treść załącznika IX należy przenieść do tekstu legislacyjnego. Data 
przydatności do spożycia nie jest już konieczna w przypadku podania daty minimalnej 
trwałości. Podanie daty produkcji prowadziłoby do większych obciążeń i kosztów. Szczególnie 
jakość produktów głęboko mrożonych nie zależy od ich daty produkcji, lecz od warunków 
przechowywania. Zasadniczo już teraz zakazane jest wprowadzanie do obrotu produktów, 
które się do tego nie nadają. 

Poprawka 376
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednią datę podaje się zgodnie 
z załącznikiem IX.

2. Odpowiednia data musi być łatwa do 
znalezienia i nie może być ukryta.
Podawana jest ona w następujący sposób:
A. DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
a) Datę poprzedza sformułowanie:
– „Najlepiej spożyć do …” gdy data 
zawiera oznaczenie dnia,
– „Najlepiej spożyć przed końcem …” w 
innych przypadkach.
b) Sformułowaniom określonym w lit. a) 
towarzyszy:
– sama data, albo
– odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.
Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
przechowywania, które muszą być 
przestrzegane, aby produkt mógł 
zachować swoje szczególne właściwości 
przez określony okres.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i roku 
podanych w takiej kolejności i 
niekodowanej formie.
Jednakże w przypadku żywności:
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– której trwałość nie przekracza trzech 
miesięcy, wystarczy oznaczenie dnia oraz 
miesiąca,
– których trwałość przekracza trzy 
miesiące, lecz nie przekracza 18 miesięcy, 
wystarczy oznaczenie miesiąca oraz roku,
– której trwałość przekracza 18 miesięcy, 
wystarczy oznaczenie roku.
d) Oznaczenie „data minimalnej 
trwałości” znajduje się na każdej z 
oddzielnie zapakowanych porcji. 
e) Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne 
rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie daty 
minimalnej trwałości nie jest wymagane 
dla:
– świeżych owoców i warzyw, w tym 
ziemniaków, które nie są obrane, 
pokrojone lub podobnie przygotowane;
odstępstwo to nie ma zastosowania do 
kiełkujących nasion i podobnych 
produktów, takich jak kiełki warzywne,
– win, win likierowych, win musujących, 
win aromatyzowanych oraz podobnych 
produktów uzyskanych z owoców innych 
niż winogrona, oraz napojów objętych 
kodami CN 22060091, 22060093 i 
22060099 i wytworzonych z winogron lub 
moszczu winnego,
– napojów o zawartości alkoholu 
wynoszącej 10% objętości lub większej,
– napojów bezalkoholowych, soków 
owocowych, nektarów owocowych i 
napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo, 
w opakowaniach jednostkowych 
zawierających więcej niż pięć litrów, 
przeznaczonych do zaopatrywania 
zakładów żywienia zbiorowego,
– wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które ze względu na swoją 
specyfikę są zwykle spożywane w ciągu 24 
godzin od wytworzenia,
– octu,
– soli kuchennej,
– cukru w stanie stałym,
– wyrobów cukierniczych składających się 
prawie wyłącznie z cukrów 
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aromatyzowanych lub barwionych,
– gum do żucia oraz podobnych 
produktów do żucia,
B. DATA SPOŻYCIA
a) Datę poprzedza sformułowanie „spożyć 
przed ...”;
b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:
– sama data, albo
– odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.
Po tych danych szczegółowych następuje 
opis warunków przechowywania, które 
muszą być przestrzegane.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i 
ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz 
w niekodowanej formie.
d) Sposób oznaczenia daty minimalnej 
trwałości, o której mowa w pkt. A lit. c) 
niniejszego ustępu może być określony 
zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 49 ust. 2.
C. DATA PRODUKCJI
a) Poprzedza ją sformułowanie 
„wyprodukowano w dniu”:
b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:
– sama data, albo
– odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i
ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz 
w niekodowanej formie.

Or. nl

Uzasadnienie

Ze względu na jasność treść załącznika IX przenosi się do tekstu legislacyjnego, uzupełniając 
go o datę produkcji analogicznie do art. 2 ust. 2 lit. s a) (nowa). Skreśla się wyjątek od 
oznaczania daty minimalnej trwałości w przypadku pojedynczych porcji lodów.

Poszczególne porcje mogą zostać wyjęte z opakowania lub partii, w której zostały sprzedane, 
zasadniczą sprawą jest więc, aby na każdej takiej porcji znalazło się oznaczenie daty 
minimalnej trwałości. Sformułowanie „najlepiej spożyć do...” interpretowane jest zgodnie z 
przepisami krajowymi.
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Poprawka 377
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instrukcje użycia żywności oznaczane są 
w taki sposób, aby umożliwić jej właściwe 
użycie. W stosownych przypadkach należy 
podać instrukcje dotyczące warunków 
chłodzenia i przechowywania.

Or. de

Uzasadnienie

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden..

Poprawka 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

1. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej (zwana dalej „obowiązkową 
informacją o wartości odżywczej”) 
obejmuje następujące informacje:

Or. en
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Poprawka 379
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

1. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej w głównym polu widzenia 
(zwana dalej „informacją o wartości 
odżywczej z przodu opakowania”) 
obejmuje następujące informacje:

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

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów oraz soli w 
żywności.

Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania (zwana dalej 
„informacją o wartości odżywczej z tyłu 
opakowania”) obejmuje ilości składników 
odżywczych wymienionych w ust. 1 lit. a) 
oraz ilości następujących składników:
(i) białko;
(ii) węglowodany;
(iii) błonnik
(iv) tłuszcze trans.

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

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do wina; sprawozdaniu temu 
mogą towarzyszyć szczególne środki 
określające zasady zamieszczania 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej w odniesieniu do wina. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.
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zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje, że główne pole widzenia odnosi się do przedniej części opakowania. 
Gwarantuje ona również, że obowiązkowa informacja o wartości odżywczej składa się z 
dwóch części: ograniczonej informacji z przodu opakowania dotyczącej wartości 
energetycznej i czterech składników odżywczych oraz pełniejszej informacji z tyłu opakowania 
dotyczącej ośmiu składników odżywczych i wartości energetycznej.

Poprawka 380
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy również zapewnić informacje dla konsumentów dotyczące zawartości błonnika i 
białka.
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Poprawka 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów, soli,
węglowodanów, białka oraz sztucznych 
i naturalnych tłuszczów trans.

Or. en

Uzasadnienie

Zawartość białka oraz tłuszczów trans stanowi ważną informację dla konsumentów, dlatego 
powinna ona być oznaczana obowiązkowo. Ważne jest również rozróżnienie na sztuczne i 
naturalne tłuszcze trans, ponieważ producenci mają wpływ na zawartość sztucznych 
tłuszczów trans.

Poprawka 382
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje::

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

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

b) ilość białka, węglowodanów i tłuszczu.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, aby obowiązkowo podawać substancje odżywcze, które dotychczas były 
częścią oznaczenia wartości odżywczych. Wszelkie zalecenia żywnościowe odnoszą się do 
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wymienionych makroelementów, konsumenci przyzwyczaili się do takiego sposobu podawania 
danych i „nauczyli” się go. 

Poprawka 383
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litery a), b) oraz b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartości energetycznej; a) wartości energetycznej (kaloryczności);
b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

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

ba) ilość nasyconych kwasów 
tłuszczowych i kwasów tłuszczowych 
trans, cukru, błonnika i białek.

Or. fr

Poprawka 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej 
(zwana dalej „obowiązkową informacją o 
wartości odżywczej”) obejmuje 
następujące informacje:

1. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej w głównym polu widzenia 
(zwana dalej „informacją o wartości 
odżywczej z przodu opakowania”) 
obejmuje ilości następujących 
składników:

(a) wartość energetyczna;
b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

1 i. tłuszczu; 
2 ii. nasyconych kwasów 
tłuszczowych; 
3 iiii. cukrów; 
iv. soli, oraz wartość energetyczną.
 Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania (zwana dalej 
„informacją o wartości odżywczej z tyłu 
opakowania”) obejmuje ilości składników 
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odżywczych wymienionych w ust. 1 lit. a), 
a także ilości następujących składników:
4 i. białka;
5 ii. węglowodanów;
6 iii. błonnika; oraz
7 iv. tłuszczów trans.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje, że główne pole widzenia odnosi się do przedniej części opakowania. 
Gwarantuje ona również, że obowiązkowa informacja o wartości odżywczej składa się z 
dwóch części: ograniczonej uproszczonej informacji z przodu opakowania dotyczącej czterech 
składników odżywczych i wartości energetycznej oraz pełniejszej informacji z tyłu 
opakowania dotyczącej ośmiu składników odżywczych i wartości energetycznej.

Poprawka 385
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hu

Uzasadnienie

Dla wielu konsumentów chorych na niewydolność nerek obowiązkowa informacja na temat 
zawartego w produkcie białka jest również istotna.

Poprawka 386
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

szczególnym uwzględnieniem cukrów,
tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, błonnika oraz sodu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z powszechną praktyką przemysłu spożywczego podawania 
informacji o głównych 8 składnikach odżywczych w tabeli z tyłu opakowania .

Poprawka 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Białko jest zasadnicznym składnikiem odżywczym. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej powinna obejmować ilość białek, aby zagwarantować konsumentom pełne 
informacje o składnikach żywności dostarczających energii. 

Poprawka 388
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Uzasadnienie

Umieszczanie w obowiązkowych informacjach o wartości odżywczej informacji o tłuszczach 
trans i białkach powinno być obowiązkowe, a nie fakultatywne.

Poprawka 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1– litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów oraz soli.

Or. de

Uzasadnienie

Substancje odżywcze stanowią najważniejsze dane, które są rozumiane również przez 
konsumentów. Należy zachować zwłaszcza pojęcie „sól“, ponieważ pojęcie „sód” byłoby 
niezrozumiałe dla większości konsumentów. 

Poprawka 390
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 –- ustęp 1 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów, ze 
szczególnym uwzględnieniem naturalnych
cukrów i cukrów dodanych, a także soli.

Or. de

Uzasadnienie

Ilość cukrów naturalnych i cukrów dodanych powinna być uwzględniona w obowiązkowej 
informacji o wartości odżywczej, aby konsumenci mogli poznać cały skład odżywczy 
żywności.
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Poprawka 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

W przypadku napojów o zawartości 
alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo 
obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej zawiera tylko wartość 
energetyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Na napojach alkoholowych powinna znajdować się informacja o wartości energetycznej.
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Poprawka 392
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

skreślony

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 393
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

W przypadku napojów alkoholowych 
obowiązkowe oznaczenie wartości 
odżywczej powinno również obejmować 
wartość energetyczną i ilość 
węglowodanów.

Or. {SV}sv



AM\800408PL.doc 39/122 PE431.137v01-00

PL

Poprawka 394
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozporządzenie ma na celu ochronę zdrowia konsumentów, niezrozumiałe jest, 
dlaczego właśnie napoje alkoholowe miałyby być uprzywilejowane i zostać zwolnione 
z wymogów dotyczących etykietowania.
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Poprawka 395
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
napojów o objętościowej zawartości 
alkoholu większej niż 1,2%. Najpóźniej po
[pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do wszystkich napojów o objętościowej 
zawartości alkoholu większej niż 1,2%, tak więc również do mieszanych napojów 
alkoholowych, tzw. alkopopów.
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Poprawka 396
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
napojów zawierających alkohol. Po 
[pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
udostępniania konsumentom informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli wyjątek obejmie tylko wino, piwo i napoje spirytusowe, a inne napoje zawierające 
alkohol nie, w branży nie zostanie osiągnięta zgodność. Sytuacja taka sprzyja pewnym 
określonym produktom, prowadząc do dyskryminacji innych. Byłoby to zakłóceniem 
konkurencji i wprowadzeniem w błąd konsumentów w odniesieniu do odpowiedniego składu 
różnych produktów.
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Poprawka 397
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
napojów o zawartości alkoholu większej 
niż 1,2 % objętościowo. Najpóźniej …*
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki – mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów – przyjmuje 
się w koniecznych przypadkach zgodnie z
następującymi procedurami:

i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. ... rozporządzenia Rady (WE) 
nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie wspólnej organizacji rynku wina1, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 113 
ust 1 tego rozporządzenia; 
ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
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definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych, z procedurą określoną w 
art. 13 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
tego rozporządzenia;
iv) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.
___________
*JO: Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyłączenie napojów alkoholowych z zakresu tych wniosków uzasadnia się obecnością w nich 
alkoholu. Etykietowanie tych produktów w sposób, który może wprowadzić konsumentów 
w błąd lub zachęcić do nieodpowiedniej konsumpcji, byłoby niewłaściwe. Równie 
niewłaściwa byłaby sytuacja, w której wnioski te wprowadzałyby dyskryminację i zakłócały 
konkurencję pomiędzy konkurencyjnymi produktami. Niewłaściwe jest stosowanie ogólnych 
przepisów tych wniosków do tych produktów, zwłaszcza że wnioski zobowiązują Komisję do 
przedłożenia dalszych wniosków, właściwych dla sektora napojów alkoholowych.

Poprawka 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina, zgodnie z jego definicją w art. 1 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 i 
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piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1601/91,
do podobnych wyrobów uzyskanych z 
owoców innych niż winogrona, do cydru, 
gruszecznika, piwa, a także napojów 
spirytusowych zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
oraz do innych napojów alkoholowych. Po 
[pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki – mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów – przyjmuje 
się w koniecznych przypadkach zgodnie z
następującymi procedurami:
(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

I (ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych, z procedurą określoną w 
art. 13 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110 /2008 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 
ust. 2 tego rozporządzenia;
(iv) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.
2. Bez uszczerbku dla szczególnych cech, 
ustalonych w drodze procedur 
dotyczących produktów wymienionych w 
punktach (i), (ii), (iii), środki o których 
mowa w ust. 1 należy stosować w sposób 
spójny i jednoczesny do wszystkich 
produktów, o których mowa w tym 
ustępie.

Or. es

Uzasadnienie

Zanim podawanie na etykietach informacji o składnikach lub wartości odżywczej napojów 
alkoholowych, których nie spożywa się ze względu na ich wartości odżywcze stanie się 
obowiązkowe, należy wyjaśnić niektóre kwestie o zasadniczym znaczeniu. Rozporządzenia 
479/2008, 1601/91 i 110/2008 ustanawiają szczególne zasady etykietowania wina i napojów 
spirytusowych. Dopuszczają również możliwośc określenia zasad stosowania za pomocą 
szczególnych procedur komitologicznych. Możliwość tę należy utrzymać ze względu na 
spójność.

Poprawka 399
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
piwa, a także napojów spirytusowych
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina i produktów winiarskich zgodnie z
ich definicją z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 479/2008 i art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1601/1991, 
podobnych wyrobów uzyskanych z
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Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów.  Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

owoców innych niż 
winogrona, a także cydr, perry, piwo i 
napoje spirytusowe zgodnie z ich definicją 
w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1576/89 i inne napoje 
alkoholowe. Po [najpóźniej pięciu latach 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedstawi 
sprawozdanie dotyczące stosowania
niniejszego ustępu w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych
elementów przyjmuje się w koniecznych 
przypadkach zgodnie z następującą 
procedurą:

a) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynku 
wina - zgodnie z procedurą określoną w 
art. 113 ust. 1 tego rozporządzenia;

b) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych - zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;

c) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 110 
/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
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geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającym rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89 - zgodnie z procedurą 
określoną w art. 25(1) tego 
rozporządzenia;

d) w odniesieniu do innych produktów -
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Bez uszczerbku dla określonej 
proceduralnie specyfiki  produktów, o 
których mowa w lit. a), b) i c) drugiego 
akapitu.

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie wina, piwa i napojów spirytusowych z pominięciem innych napojów alkoholowych 
nie przyczyni się do spójności w tym sektorze. Takie rozwiązanie sprzyjałoby niektórym 
określonym produktom, a dyskryminowałoby inne, zakłócałoby konkurencję i wprowadzało 
konsumentów w błąd co do  składu różnych produktów w porównaniu z innymi.

Poprawka 400
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku, gdy żywność zawiera 
przemysłowo wytworzone tłuszcze trans, 
fakt ten powinien być każdorazowo 
podawany na opakowaniu. W przypadku, 
gdy żywność nie jest pakowana, 
informacje te należy przekazać 
konsumentowi finalnemu w inny sposób.

Or. sv
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Poprawka 401
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans; a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone (w 

tym występujące w nich Omega 9);
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone (w 

tym występujące w nich Omega 3 i Omega 
6);
(ca) cholesterol (LDL i/lub HDL);

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;
e) skrobia; e) skrobia;
f) błonnik; f) błonnik;
g) białko; g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.
ha) inne substancje zgodnie z załącznikiem 
XIII część A.

Or. ro

Uzasadnienie

Lista składników musi być bardziej wyczerpująca, gdyż pewne rodzaje tłuszczów (np. Omega 
3) mają korzyści zdrowotne, których konsumenci mogą poszukiwać.

Poprawka 402
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 2. Informacja o wartości odżywczej może 
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również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;
e) skrobia; e) skrobia;

f) błonnik;
g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Tłuszcze trans, błonnik i białko wymienia się w obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania, a zatem zostają usunięte z tego wykazu.

Poprawka 403
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również dodatkowo zawierać oznaczenie 
ilości jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans a) tłuszcze trans
b) kwasy tłuszczowe 
jednonienasycone;

b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;
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da) cholesterol;
e) skrobia; e) skrobia;

f) błonnik;
g białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

ha) inne substancje w rozumieniu części 
A załącznika XIII, a także elementy tych 
substancji odżywczych;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, że również cholesterol może być częścią dodatkowego oznaczenia 
wartości odżywczej.

Poprawka 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;
e) skrobia; e) skrobia;

f) błonnik; f) błonnik;

g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
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A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Zawartość białka oraz tłuszczów trans stanowi ważną informację dla konsumentów, dlatego 
powinna ona być oznaczana obowiązkowo. Ważne jest również rozróżnienie na sztuczne i 
naturalne tłuszcze trans, ponieważ producenci mają wpływ na zawartość sztucznych 
tłuszczów trans.

Poprawka 405
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;

e) skrobia; e) skrobia;

ea) cholesterol,
f) błonnik;
g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2
części A załącznika XI.

h) składniki mineralne i witaminy 
wymienione w punkcie 1 części A
załącznika XI, obecne w znaczących 
ilościach zgodnie z wartościami podanymi
w punkcie 2 części A załącznika XI;
ha) inne substancje określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006.

Or. fr
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Uzasadnienie

Podanie ilości cholesterolu niezależnie od podania ilości tłuszczów, które go zawierają, może 
być przydatne dla konsumentów. Skreślenia dodano do art. 29 ust. 1. 

Poprawka 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;

e) skrobia; e) skrobia;

f) błonnik;
g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Tłuszcze trans, błonnik i białko są wymieniane w obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania, a zatem zostają usunięte z tego wykazu.
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Poprawka 407
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o  wartości odżywczej może 
zawierać dodatkowe informacje o jednym 
lub kilku z poniżej wymienionych 
składników lub grup składników:

a) tłuszcze trans; a) kwasy tłuszczowe trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
d) alkohole wielowodorotlenowe;
e) skrobia;

b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
d) alkohole wielowodorotlenowe;
e) skrobia;

f) błonnik; f)   błonnik;
fa)  różne cukry;
fb)  sól
fc)  cholesterol

g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h) składniki mineralne i witaminy 
wymienione w punkcie 1 części A 
załącznika XI, obecne w znaczących 
ilościach zgodnie z wartościami podanymi
w punkcie 2 części A załącznika XI;
ha) inne substancje w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1925/2006.

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „tłuszcze trans” zastępuje się pojęciem „kwasy tłuszczowe trans”. Wprowadza się 
„cholesterol”. Białko wymieniono w art. 29 ust. 1 lit. b). 

Prawidłowe tłumaczenie angielskiego pojęcia „sugars” powinno brzmieć „cukry”. (por. 
dyrektywa 2001/111/WE odnosząca się do niektórych cukrów).

Wykaz składników odżywczych, które można dobrowolnie dodać do oznaczenia wartości 
odżywczej, powinien być zgodny z innymi przepisami WE (m.in. z rozporządzeniem WE nr 
1925/2006 w sprawie wzbogacania żywności). W związku z tym należy odpowiednio uzupełnić 
ust. 2. 
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Poprawka 408
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) alkohole wielowodorotlenowe d) poliole

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowania (poprawka załącznik 1 punkt 9).

Poprawka 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) białka skreślona

Or. en

Poprawka 410
János Áder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) białko; skreślona

Or. hu

Uzasadnienie

Informacja o białku zawartym w produkcie jest jedną z obowiązkowych informacji 
wymaganych przez konsumentów chorych na niewydolność nerek.
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Poprawka 411
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedstawienia 
oświadczenia żywieniowego lub 
zdrowotnego obowiązkowa jest informacja 
o ilości substancji, które należą do jednej z 
kategorii składników odżywczych 
określonych w ust. 2 lub które są jej 
składnikami.

3. W przypadku przedstawienia 
oświadczenia żywieniowego lub 
zdrowotnego w odniesieniu do danych 
składników odżywczych obowiązkowa jest 
informacja o ilości substancji, które należą 
do jednej z kategorii składników 
odżywczych określonych w ust. 2 lub które 
są jej składnikami.

Or. en

Uzasadnienie

Jaśniejszy przepis.

Poprawka 412
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku napojów o zawartości 
alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo 
obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej obejmuje tylko wartość 
energetyczną i zawartość cukru.
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odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Na napojach alkoholowych powinna znajdować się informacja o wartości energetycznej i 
zawartości cukru.

Poprawka 413
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Litera b nie ma zastosowania do wina 
zgodnie z jego definicją w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 1493/1999, piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
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zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Przynajmniej wartość energetyczną należy zawsze podawać w przypadku napojów 
alkoholowych.

Poprawka 414
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady wykonywania przepisów 
dotyczących informacji o energii i 
składnikach odżywczych, w szczególności 
w odniesieniu do precyzji podawanych 
wartości, w tym do różnic między 
wartościami podawanymi a wartościami 
ustalonymi w trybie urzędowych kontroli, 
mogą być ustanawiane zgodnie z procedurą
przewidzianą w art. 49 ust. 2.

Zasady wykonywania przepisów 
dotyczących informacji o energii i 
składnikach odżywczych, w szczególności 
w odniesieniu do precyzji podawanych 
wartości, w tym do różnic między
wartościami podawanymi a wartościami 
ustalonymi w trybie urzędowych kontroli, 
mogą być ustanawiane zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie dozwolonych różnic pomiędzy wartościami podawanymi a stwierdzonymi podczas 
oficjalnych kontroli będzie miało kluczowe znaczenie dla stosowania rozporządzenia, dlatego 
powinno być przedmiotem decyzji w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.
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Poprawka 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych
lub ich komponentów, o których mowa w 
ust. 1, jest wyrażana w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny symbol dobrej żywności pomógłby konsumentom w wyborze zdrowszych możliwości 
przy zakupie żywności. Żywność oznaczana takim symbolem mogłaby na przykład zawierać 
mniej tłuszczu, cukrów, soli oraz więcej błonnika dietetycznego niż produkty spożywcze tego 
samego typu, które nie są oznaczone tym symbolem. Dzięki temu symbolowi konsumentom 
wystarczyć będzie jedynie rzut oka na produkt w momencie zakupu, aby wybrać zdrowszy 
produkt.

Poprawka 416
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych o 
których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml. 
Ponadto ilość energii i składników 
odżywczych można również wyrażać w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci bardziej potrzebują informacji w przeliczeniu na porcję.  Iinformacje podawane 
w przeliczeniu na 100 gr lub 100 ml mogą być zarówno niezrozumiałe (gdy konsumuje się 
porcje różnej wielkości), jak i wprowadzające w błąd.  Ponadto podawanie informacji w 
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przeliczeniu na 100 gr lub 100 ml powoduje, że skomplikowane staje się obliczanie przez 
konsumentów ich faktycznego spożycia i dbanie o zdrową zbilansowaną dietę. 

Poprawka 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml. 

Dodatkowo wartość energetyczną i ilość 
substancji odżywczych można podać w 
przeliczeniu na jedną porcję. 
W przypadku żywności paczkowanej w 
pojedyncze porcje podaje się również  
wartość energetyczną i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w ust.1.
Jeżeli podawane są informacje w 
przeliczeniu na jedną porcję, podaje się 
liczbę porcji zawartych w opakowaniu, 
wielkość porcji określa się realistycznie, a 
informacje przedstawia się lub wyjaśnia w 
sposób zrozumiały dla przeciętnego 
konsumenta. 

Or. en

Uzasadnienie

Podanie wartości energetycznej i ilości substancji odżywczych w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml daje konsumentowi możliwość bezpośredniego porównywania produktów. Dlatego też 
powinien istnieć co do zasady obowiązek podawania tych informacji również w przypadku 
produktów porcjowanych. Podanie dodatkowo wartości odżywczej i ilości substancji 
odżywczych w przeliczeniu na porcję powinno być oczywiście możliwe zwłaszcza w przypadku 
opakowań zawierających jedną porcję produktu. Aby ułatwić konsumentowi orientację, 
zamieszczanie informacji dotyczących poszczególnych porcji w przypadku żywności 
paczkowanej powinno być obowiązkowe.

 Definicja wielkości porcji ma być realistycznym odniesieniem dla konsumentów. Wielkość 
porcji powinna ponadto uwzględniać rzeczywistą przeciętną konsumpcję, aby unikać 
podawania błędnych informacji. Na przykład często wymagana porcja o wadze 25 g okazała 
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się nierealistyczna.

Poprawka 418
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Powinno się wyrażać ilość w przeliczeniu na porcję tylko dodatkowo do ilości wyrażanej w 
przeliczeniu na 100 g, tak by nie ograniczać możliwości porównania produktów.

Poprawka 419
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ilość energii i składników odżywczych w produkcie jest zawsze wyrażana w przeliczeniu na 
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100 g lub na 100 ml, aby zapobiec wprowadzaniu konsumenta w błąd i umożliwić łatwe 
porównywanie produktów. Oprócz tego informacje w przeliczeniu na porcje są także 
podawane z tyłu opakowania.

Poprawka 420
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję. 
Dodatkowo wartość energetyczną i ilość 
substancji odżywczych można podać w 
przeliczeniu na jedną porcję.
W przypadku żywności paczkowanej w 
pojedyncze porcjepodaje się również 
wartość energetyczną i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w ust. 1.
Jeżeli podawane są informacje w 
przeliczeniu na jedną porcję, podaje się 
liczbę porcji zawartych w opakowaniu, 
wielkość porcji określa się realistycznie, a 
informacje przedstawia się lub wyjaśnia w 
sposób zrozumiały dla przeciętnego 
konsumenta.
We współpracy z podmiotami działającymi 
na rynku spożywczym oraz z właściwymi 
organami państw członkowskich Komisja 
opracowuje wytyczne dotyczące 
informowania o realistycznej wielkości 
porcji. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Podanie wartości energetycznej i ilości substancji odżywczych w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml daje konsumentowi możliwość bezpośredniego porównywania produktów. Dlatego też 
powinien istnieć co do zasady obowiązek podawania tych informacji również w przypadku 
produktów porcjowanych. Podanie dodatkowo wartości odżywczej i ilości substancji 
odżywczych w przeliczeniu na porcję powinno być oczywiście możliwe zwłaszcza w przypadku 
opakowań zawierających jedną porcję produktu. Aby ułatwić konsumentowi orientację, 
zamieszczanie informacji dotyczących poszczególnych porcji w przypadku żywności 
paczkowanej powinno być obowiązkowe. W przypadku opakowań zawierających wiele porcji 
pomocne jest podanie liczby porcji w opakowaniu, aby przyporządkować wartość 
energetyczną do danej porcji. Definicja wielkości porcji ma być realistycznym odniesieniem 
dla konsumentów. Konsumentom łatwiej jest wyobrazić sobie porcję składającą się z 8 
jednostek lub kawałków (np. ciasteczek) lub pół filiżanki (np. orzechów) niż przyporządkować 
odpowiednie wartości w gramach. Wielkość porcji powinna ponadto uwzględniać rzeczywistą 
przeciętną konsumpcję, aby unikać podawania błędnych informacji. Na przykład często 
wymagana porcja o wadze 25 g okazała się nierealistyczna. 

Poprawka 421
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Dodatkowo wartość energetyczną i ilość 
substancji odżywczych można także podać 
w przeliczeniu na opakowanie. Powyższe 
ma zastosowanie zarówno do żywności 
paczkowanej w pojedyncze porcje, jak i 
opakowań zawierających kilka porcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wybór oznaczania w przeliczeniu na opakowanie w konstruktywny sposób rozwiązuje 
nierozwiązywalny problem określania porcji w sposób realistyczny wobec konsumentów i 
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kultur żywieniowych w Europie. Ponadto minimalizuje się ryzyko oznaczeń wprowadzających 
w błąd w wyniku powszechnych odstępstw od porcji standardowych.  Oznaczanie w 
przeliczeniu na opakowanie stanowi także zachętę dla przemysłu do zmniejszania opakowań 
w czasaach, gdy otyłość jest powszechnym problemem.

Poprawka 422
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz ilości wyrażanej w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml należy również zawsze wyrażać 
ją w przeliczeniu na porcję.

Poprawka 423
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml i na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana 
w pojedyncze porcje.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli żywność jest paczkowana w wyraźne porcje (np. jogurt, słodycze itp.), informacja 
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o energii i składnikach odżywczych musi także odnosić się do wielkości porcji, ponieważ jest 
to łatwiejsze do zrozumienia dla konsumentów. Poprawka powiązana z poprawką do art. 32.

Poprawka 424
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.

Or. fr

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z nowym ust. 2a dotyczącym informacji w przeliczeniu na porcję.

Poprawka 425
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.

Or. sv
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Poprawka 426
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Oprócz informacji o wartości 
odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml, o której mowa w art. 31 ust. 2, 
informacje można podać w przeliczeniu 
na porcję zgodnie z ilością podana na 
etykiecie, pod warunkiem że podana jest 
liczba porcji zawartych w opakowaniu i że 
wszystkie porcje są identyczne.
Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej podanej w głównym polu 
widzenia danych, o których mowa w art. 
29 ust. 1 lit. a) i b), może być wyrażona 
wyłącznie w przeliczeniu na porcję, jeśli 
żywność jest paczkowana w pojedyncze 
porcje lub jeżeli wszystkie porcje są 
identyczne. 

Komisja podejmuje decyzję o podawaniu w 
głównym polu widzenia informacji, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a) i b), w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w przypadku 
żywności, o której nie ma mowy w ust. 2. 
Środki te, mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się przed 
końcem okresu przejściowego zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, 
o której mowa w art. 49 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

 W przypadku większości produktów podanie wartości energetycznej w przeliczeniu na porcję 
jest o wiele przydatniejsze dla konsumenta niż podanie jej w przeliczeniu na 100 g, które jest 
stosunkowo abstrakcyjne. Określenie rozmiarów porcji referencyjnej musi jednak zostać 
ujednolicone w taki sposób, by umożliwić proste porównanie między tym samym rodzajem 
produktu różnych marek. 
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Poprawka 427
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Elementy informacji o wartości 
odżywczej mogą być wyrażone jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na porcję. 
O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wiele produktów żywnościowych nie jest spożywanych w ilościacj 100 gr lub 100 
ml, ważne jest, aby wartość procentową referencyjnych wartości spożycia wyrażać w 
przeliczeniu na porcję.  Umożliwia to konsumentom podejmowanie świadomych wyborów co 
do sposobu odżywania się w oparciu o indywidualne potrzeby oraz ocenę miejsca produktu w 
codziennej diecie.

Poprawka 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Obowiązkowe dodatkowe oznaczenie
wartości odżywczej podaje się w tabeli i 
wyraża jako wartość procentową
referencyjnych wartości spożycia 
ustanowionych w części B załącznika XI, 
w przeliczeniu na 100 g, na 100 ml lub
zgodnie z art. 31 ust. 2 na porcję. O ile jest
podawane oznaczenie dotyczące witamin i 
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mineralnych, jest ona również wyrażana
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

składników mineralnych, jest ono w 
wyrażane co najmniej  jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Warto ustanowić zasady dotyczące dodatkowych oznaczeń w celu standaryzacji i 
zapobieżenia wprowadzaniu konsumentów w błąd, co może się zdarzyć w przeciwnym 
wypadku.

Poprawka 429
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że nie spożywa się wielu produktów żywnościowych w ilościach 100g/ml, 
ważne jest, aby odsetek wartości referencyjnych był wyrażony w przeliczeniu na porcję. 
Pozwoli to konsumentom świadomie wybrać sposób odżywiania, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami, i ocenić miejsce danego produktu w codziennym jadłospisie. 
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Poprawka 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Poprawka 431
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Poziomy składników odżywczych 
określone w informacji o wartości 
odżywczej z przodu opakowania, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), są oznaczane 
przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego.
Kolory zielony, żółty i czerwony oznaczają 
niską, średnią lub wysoką zawartość 
danych substancji odżywczych w środku 
spożywczym. Informacja ta jest podawana 
w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. 
Definicja ilości referencyjnych dla 
wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
tych składników odżywczych zostaje 
określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
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mowa w art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.
O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z badań pokazujących, że konsumenci chcieliby podawania 
z przodu opakowania ograniczonych informacji żywieniowych z elementami objaśniającymi. 
Wolą wykorzystanie kolorów czerwonego, żółtego i zielonego do oznaczenia wysokiej, 
średniej lub niskiej zawartości danych substancji odżywczych w środku spożywczym. 
Definicja kwot referencyjnych na poziomie wysokim, średnim czy niskim powinna zostać 
ustalona w niezależnej opinii naukowej przyjętej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA).

Poprawka 432
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Dobrowolne dodatkowe oznaczenie
wartości odżywczej jest podane w formie 
tabelarycznej, wyrażającej wartość
procentową referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub zgodnie z art. 31 ust. 2 na 
porcję. O ile jest podawane oznaczenie 
dotyczące witamin i składników
mineralnych, jest ono wyrażane
przynajmniej jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
ustanowionych w punkcie 1 części A 
załącznika XI.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 433
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli informacja o wartości odżywczej
zawiera wartość procentową
referencyjnych wartości spożycia, stosuje 
się referencyjne wartości spożycia
ustanowione w załączniku XI, a obliczone 
wartości procentowe mogą widnieć 
wyłącznie w informacji o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia stosowanie wyłącznie wartości referencyjnych ustanowionych 
przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Poprawka 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 

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

wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, 
na 100 ml i na porcję, jeżeli żywność jest 
paczkowana w pojedyncze porcje. O ile 
jest podawana informacja o witaminach i 
składnikach mineralnych, jest ona również 
wyrażana jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
ustanowionych w punkcie 1 części A 
załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Odsetek referencyjnych wartości spożycia stanowi dla większości konsumentów cenną 
informację, dlatego powinien być podawany. W przypadku gdy żywność jest paczkowana w 
pojedynczą porcję, należy przedstawić również informację o wartości odżywczej w 
przeliczeniu na porcję.

Poprawka 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję.

3. Elementy obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej mogą być wyrażone
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI w przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
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have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Poprawka 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona w 
odniesieniu do wartości energetycznej, 
tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów i soli dodatkowo 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, 
na 100 ml lub na porcję z zastrzeżeniem 
postanowień art. 31 ust 2. O ile jest 
podawana informacja o witaminach i 
składnikach mineralnych, jest ona również 
wyrażana jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
ustanowionych w punkcie 1 części A 
załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi nawiązanie do poprawki 135 sprawozdawcy, w której ma na celu 
ujednolicenie informacji dotyczących poszczególnych porcji. Należy uzupełnić etykietowanie, 
które podaje informacje wyłącznie w przeliczeniu na wartości bezwzględne 100 g/100 ml o 
podanie wartości procentowej w celu porównania spożycia danego produktu z 
zapotrzebowaniem dziennym i tym samym zapewnienia konsumentom dodatkowych 
informacji, ponieważ wielu konsumentów nie jest w stanie ocenić wartości bezwzględnych, 
czy chodzi o wysoką, czy niską wartość. 
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Poprawka 437
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

System podawania wartości procentowej referencyjnych wartości spożycia nie jest 
jednoznaczny i może wprowadzić konsumenta w błąd.

Poprawka 438
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Poprawka 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej określona w art. 29 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia widnieje z 
przodu opakowania i ma następujące 
cechy:

a) znajduje się w głównym polu widzenia;

b) zawiera tekst będący połączeniem słów 
„wysoka” „średnia” oraz „niska”;

c) zawiera trzykolorowy system kodowy 
(na wzór świateł drogowych) – złożony z 
koloru zielonego, żółtego i czerwonego;
oraz

d) zawiera wartość procentową
referencyjnych wartości spożycia
określonych w części B załącznika XI w 
przeliczeniu na porcję.

Ilość porcji w opakowaniu jest 
realistyczna i widnieje w widocznym 
miejscu, w głównym polu widzenia.

Definicja ilości referencyjnych dla 
wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
tych składników odżywczych zostaje 
określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3, w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności. Informacja ta jest podawana w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml dla 
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określeń „wysoka” „średnia” oraz  
„niska” i dodaje się oznaczenia 
kolorystycznego systemu kodowego na 
wzór świateł drogowych – kolor zielony 
(dla niskiej), żółty (dla średniej) oraz 
czerwony (dla wysokiej).

O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

3a. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej określona w art. 29 ust. 1 i 2 
widnieje z tyłu opakowania i jest 
wyrażona w przeliczeniu na 100 g lub 100 
ml, a na mocy art. 32 ust. 2 i 3 – w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Poprawka 440
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia i 
uwzględniając zalecenia Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
wyniki niezależnych badań Komisja 
określa referencyjne wartości spożycia 
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energii i wybranych składników 
odżywczych innych niż witaminy i 
składniki mineralne, które zostaną dodane 
w części B załącznika XI. Środki te, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wartości przewidziane obecnie w załączniku XI różnią się od zaleceń takich instytucji, jak 
brytyjska Agencja Norm Żywności (Food Standards Agency) czy WHO. W ostatniej opinii 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczącej żywieniowych wartości 
referencyjnych (z dnia 5 sierpnia 2009 r.) stwierdzono, że niemożliwe jest wydanie zaleceń w 
odniesieniu do cukru, ze względu na niewystarczającą ilość dostępnych danych. W związku z 
tym rozsądna wydaje się kontynuacja analizy naukowych ustaleń zanim ustanowi się wartości 
referencyjne, które nie będą powszechnie akceptowane.  

Poprawka 441
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 
załącznika XIII.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych
i tłuszczach trans, o której mowa w art. 29 
ust. 1, musi być prezentowana zgodnie z 
częścią B załącznika XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Informacja o tłuszczach trans będzie stanowić część obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej obok informacji o tłuszczach nasyconych, dlatego zostaje usunięta z dobrowolnych 
danych szczegółowych.
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Poprawka 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 
załącznika XIII.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych i 
tłuszczach trans, o której mowa w art. 29 
ust. 1 lit. b), musi być prezentowana 
zgodnie z częścią B załącznika XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Odnosi się do poprawki do art. 29 ust. 1.

Poprawka 443
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32
Wyrażanie ilości w przeliczeniu na porcję
1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być 
podana w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.
2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 

skreślony
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porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.
3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. sv

Poprawka 444
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w art. 
31 ust. 2, informacja może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Jeżeli żywność jest pakowana w porcje, 
w tym w porcje indywidualne, dodatkowo
w stosunku do informacji o wartości 
odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml, o którym mowa w art. 31 ust. 2, 
informacja może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie; w takim 
przypadku musi być podana liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

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

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

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 

3. We współpracy z podmiotami 
działającymi na rynku spożywczym oraz z 
właściwymi organami państw 
członkowskich Komisja opracowuje 
wytyczne dotyczące informowania o 
rzeczywistej wielkości porcji. Środki
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celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. it

Uzasadnienie

Zwiększenie jasności tekstu i precyzyjniejsze określenie zakresu działania przysługującego na 
mocy procedury komitologii.

Poprawka 445
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w art. 
31 ust. 2, informacja może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o której mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja musi być podana 
w przeliczeniu na porcję z tyłu 
opakowania, z zaznaczeniem liczby porcji 
zawartych w opakowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje muszą być zawsze podawane w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, aby zapobiec 
wprowadzaniu konsumentów w błąd. Umożliwia to także łatwe porównywanie produktów. 
Dodatkowe informacje o porcjach są zaznaczane na opakowaniu, ponieważ może to pomóc 
niektórym konsumentów w oszacowaniu ilości spożywanej żywności.
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Poprawka 446
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być 
podana w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji
zawartych w opakowaniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł skreślony, ponieważ porcje zostały zastąpione sformułowaniem „na opakowanie” –
por. poprawka 1.

Poprawka 447
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł skreślony, ponieważ porcje zostały zastąpione sformułowaniem „na opakowanie” –
por. poprawka 1.
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Poprawka 448
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustępy 1 oraz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w art. 
31 ust. 2, informacja może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w art. 
31 ust. 2, informacja musi być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

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

2. W przypadku żywności niepaczkowanej 
w pojedyncze porcje, informacje dotyczące 
poszczególnych porcji muszą być 
podawane w przeliczeniu na 
„sztukę/porcję” lub w sposób zrozumiały 
dla konsumenta, jak np. „łyżkę stołową”, 
„łyżeczkę do herbaty” lub „filiżankę”.

Or. de

Uzasadnienie

Oprócz ilości wyrażanej w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml należy również zawsze wyrażać 
ją w przeliczeniu na porcję.

Poprawka 449
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję w przypadku żywności 
prezentowanej w opakowaniach 
zawierających więcej niż jedną porcję 
żywności, które zostały zapakowane w 
indywidualne porcje, a szczególnie w 
przypadku gdy waga netto nie przekracza 
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100g/100ml.

Or. en

Uzasadnienie

Wizualny i estetyczny charakter opakowań ozdobnych zawierających wyroby czekoladowe na 
uroczyste okazje, np. Dzień Matki, zostałby zatracony, gdyby obowiązkowe informacje 
żywieniowe musiały znajdować się na przodzie opakowania.

Poprawka 450
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

3. Jeżeli żywność jest zapakowana w co 
najmniej dwa mniejsze opakowania 
znajdujące się wewnątrz większego 
opakowania zewnętrznego, wartość 
energetyczna i składniki odżywcze są 
określane w stosunku do tego 
opakowania, na którym informacje te 
widnieją, nawet jeżeli wiąże się to z 
podaniem innych informacji na 
opakowaniu zewnętrznym i opakowaniach 
wewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy zewnętrzne opakowanie zostało otwarte lub może nawet zniszczone, 
konsumenci mogą skorzystać z informacji o wartości odżywczej umieszczonej na 
zapakowanych indywidualnych porcjach. Porcje są jasno opisane, by nie wprowadzać 
konsumentów w błąd.
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Poprawka 451
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej oraz 
dodatkowe formy wyrażania informacji o 
wartości odżywczej mogą zostać podane z 
użyciem innych form wyrażania ilości, pod 
warunkiem spełnienia następujących 
zasadniczych wymagań:

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
oraz

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
oraz

b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na powszechnie 
przyjętych zaleceniach naukowych 
dotyczących wartości spożycia energii lub 
składników odżywczych; oraz

b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na powszechnie 
przyjętych zaleceniach naukowych 
dotyczących wartości spożycia energii lub 
składników odżywczych; oraz

c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.

c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.

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

2. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3, ustala warunki 
stosowania tych dodatkowych form 
wyrażania informacji. Kryteria oparte są 
na naukowej wiedzy na temat żywności i 
żywienia oraz ich wpływu na zdrowie. 
Określając te kryteria, Komisja zwraca się 
do odpowiedzialnego organu o 
dostarczenie odpowiedniej opinii 
naukowej w ciągu 12 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopuścić dodatkowe formy wyrażania informacji na temat wartości odżywczej. 



PE431.137v01-00 84/122 AM\800408PL.doc

PL

Jednakże warunki dopuszczania takich form wyrażania informacji powinny być uzgodnione 
na szczeblu UE.

Poprawka 452
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3,
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art.
31 ust. 2 i 3, można użyć innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie;
oraz

a) dodatkowa forma wyrażania ilości jest 
zgodna z najlepszymi wzorcami 
(określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu);

b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na 
powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych; oraz

b) forma ta ma ułatwiać konsumentowi 
zrozumienie znaczenia danego środka 
spożywczego dla wartości energetycznej 
diety i zawartości składników odżywczych 
w diecie;

c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.

c) jest ona oparta bądź na 
zharmonizowanych referencyjnych 
wartościach spożycia, bądź – w przypadku 
ich braku – na powszechnie przyjętych 
zaleceniach naukowych dotyczących 
wartości spożycia energii lub składników 
odżywczych; oraz
ca) jest ona poparta niezależnymi 
badaniami konsumenckimi, które 
wykazały, że przeciętny konsument 
rozumie tę formę wyrażania.

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

2. Takie dodatkowe formy wyrażania 
ilości, o których mowa w ust. 1, są 
ustalane, a następnie powiadamia się o 
nich Komisję. Komisja udostępnia 
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publicznie te dane za pośrednictwem 
stworzonej w tym celu strony internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta gwarantuje dopuszczenie wszelkich dodatkowych form, jeżeli są one poparte 
niezależnymi badaniami konsumenckimi.

Poprawka 453
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:
a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
i 
b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na 
powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych; i
c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.
2. Takie dodatkowe formy wyrażania 
ilości, o którym mowa w ust. 1, muszą być 
określone w ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

W art. 31 i 34 przewidziano już konieczne środki, a ponadto należy unikać przepisów 
krajowych. 

Poprawka 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem graficznych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
i

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
i

b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na powszechnie 
przyjętych zaleceniach naukowych 
dotyczących wartości spożycia energii lub 
składników odżywczych; i

b) jest oparte na referencyjnych 
wartościach spożycia ustanowionych w 
części B załącznika XI, w przeliczeniu na 
100 g / 100 ml. Jeżeli produkt paczkowany 
jest w pojedyncze porcje lub oferowany w 
ilościach mniejszych niż 100 g / ml, 
informacje podawane w przeliczeniu na 
porcje są wystarczające w odniesieniu do 
oferowanej ilości. W przypadku ich braku,
na powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych; i

c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.

c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.

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

2. Wzór graficznej prezentacji dołączony 
jest do części D załącznika XIII.
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Or. de

Uzasadnienie

Graficzna prezentacja może przyczynić się w znacznym stopniu do lepszego zrozumienia przez 
konsumentów informacji o wartości odżywczej.

Poprawka 455
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Takie dodatkowe formy wyrażania 
ilości, o którym mowa w ust. 1, muszą być 
przyjęte przez Komisję w świetle wiedzy 
naukowej na temat żywności i żywienia 
oraz ich wpływu na zdrowie. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3. 

Or. de

Uzasadnienie

Należy dopuścić dodatkowe formy wyrażania informacji dotyczących żywności i żywienia, 
jednakże powinny one podlegać warunkom obowiązującym na szczeblu ogólnoeuropejskim. 

Poprawka 456
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustępy 2-6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
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w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. 
Jeżeli miejsce na to nie pozwala, 
informacja jest prezentowana w formie 
liniowej.
3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 
załącznika XIII.

3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 
załącznika XIII.

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
składników odżywczych w produkcie jest 
znikoma, informację o wartości odżywczej 
tych elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome 
ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 
informacja taka występuje.

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
składników odżywczych w produkcie jest 
znikoma, informację o wartości odżywczej 
tych elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome 
ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 
informacja taka występuje.

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

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

a) takie formy prezentacji nie mogą 
wprowadzać konsumenta w błąd; i

a) inna forma prezentacji jest zgodna z 
najlepszymi wzorcami (określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu); oraz

b) muszą istnieć dowody zrozumienia 
takich form prezentacji przez przeciętnego
konsumenta.

b) takie formy prezentacji nie mogą 
wprowadzać konsumenta w błąd; oraz

ba) istnieją niezależne badania 
konsumenckie wykazujące, że inna forma 
prezentacji jest bardziej zrozumiała dla 
przeciętnego konsumenta w państwie 
członkowskim, w którym ma być 
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stosowana inna forma prezentacji. 
6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 5. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 6. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

6a. Inne formy prezentacji, o których 
mowa w ust. 5, są ustalane, a następnie 
powiadamia się o nich Komisję. Komisja 
może udostępnić publicznie te dane, w tym 
za pośrednictwem stworzonej w tym celu 
strony internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia przyjmowanie innych form prezentacji, jeżeli nie będą one 
wprowadzać konsumenta w błąd oraz jeżeli pojawią się silne dowody na to, że taka forma 
prezentacji jest dla konsumenta bardziej zrozumiała. Poprawka ta zapewnia również 
poinformowanie Komisji i podanie do wiadomości publicznej wszelkich dodatkowych form 
prezentacji.

Poprawka 457
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2 i 2a, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.
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1a. Dane, o których mowa w ust. 1 należy 
podać w ramce w prawej dolnej części 
przedniej strony opakowania czcionkami 
o wielkości 1,5 mm, w formie graficznej 
przedstawiającej wartość odżywczą w 
odsetkach wartości referencyjnych 
określonych w części B załącznika XI , 
wyrażonych w kcal na 100g/ml lub w 
przeliczeniu na porcję, jeżeli jest to 
produkt porcjowany.
Ta forma graficzna nie powinna mieć 
zastosowania do żywności w 
opakowaniach lub pojemnikach, których 
największa powierzchnia wynosi mniej niż 
80 cm2.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

2. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej oraz informacja o wartości 
odżywczej dotycząca elementów, o których 
mowa w art. 29 ust. 2, podawane są
łącznie w jednym miejscu oraz, w 
odpowiednich przypadkach dotyczących 
elementów, o których mowa w art. 29 ust. 
2, w kolejności prezentacji przewidzianej 
w części C załącznika XIII.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

Ta informacja o wartości odżywczej musi 
być prezentowana w formie tabelarycznej, 
z wyrównanymi liczbami, o ile pozwoli na 
to miejsce. Jeżeli miejsce na to nie 
pozwala, informacja jest prezentowana w 
formie liniowej.

3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 
załącznika XIII.
4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
składników odżywczych w produkcie jest 
znikoma, informację o wartości odżywczej 
tych elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome 
ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
składników odżywczych w produkcie jest 
znikoma, informację o wartości odżywczej 
tych elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome 
ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 
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informacja taka występuje. informacja taka występuje. W przypadkach 
gdy wartość energetyczna lub ilość 
składników odżywczych w produkcie jest 
równa zeru, informację o wartości 
odżywczej tych elementów można zastąpić 
oświadczeniem typu „Nie zawiera …”, 
podanym bezpośrednio w pobliżu 
ewentualnej informacji o wartości 
odżywczej.

5. W ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44, do prezentacji 
informacji o wartości odżywczej można 
stosować formy graficzne lub symbole, 
pod warunkiem spełnienia następujących 
zasadniczych wymagań:
a) takie formy prezentacji nie mogą 
wprowadzać konsumenta w błąd; i
b) muszą istnieć dowody zrozumienia 
takich form prezentacji przez przeciętnego 
konsumenta.
6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 5. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

6. Komisja powinna ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, w
szczególności związane z ust. 1a. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 

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

obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w tym 
samym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane w następującym porządku: 
wartość energetyczna, białko, 
węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów, tłuszcze, 
nasycone kwasy tłuszczowe, błonnik oraz
sód.

Jeżeli wystarczy miejsca, dane te są 
prezentowane w formie tabelarycznej, z 
wyrównanymi liczbami. Jeżeli miejsce na 
to nie pozwala, dane te są prezentowane w 
formie liniowej.
Dodatkowo ilość energii, o której mowa w 
art. 29 ust. 1 lit a) oraz procent 
referencyjnego spożycia energii, o którym 
mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1), umieszcza się 
w głównym polu widzenia zgodnie z art. 
32 ust. 2) i 3). Jest ona wyrażana w 
przeliczeniu na porcję. 

Or. en

Uzasadnienie

Wartość energetyczna jest kluczową informacją dla konsumentów, gdy dokonują oni wyboru 
żywności mając na celu utrzymanie zdrowej wagi ciała. Z tego powodu wartość energetyczna 
oraz wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia powinny znajdować się z przodu 
opakowania.  Mając na uwadze fakt, że przeliczenie na 100 g/ml jest już zawarte w 
obowiązkowej tabelarycznej informacji o wartości odżywczej, informacja o wartości 
energetycznej z przodu opakowania powinna być wyrażona w przeliczeniu na porcję. 
Umożliwia to konsumentom podejmowanie świadomych wyborów co do sposobu odżywania 
się w oparciu o indywidualne potrzeby oraz ocenę miejsca produktu w codziennej diecie.

Poprawka 459
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 

skreślony
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obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych 
przypadkach, łącznie w jasnym formacie, 
w następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

Or. en

Uzasadnienie

1. Wszystkie elementy etykietowania powinny być przedstawione razem, w jednym polu 
widzenia. Przez 30 ostatnich lat konsumenci nauczyli się, że wszystkie istotne informacje są 
umieszczone z tyłu opakowania.

2. Uproszczenie.

Poprawka 460
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 lit. a), muszą być 
umieszczone w głównym polu widzenia. 
Muszą być prezentowane łącznie w jasnym 
formacie w następującym porządku: 
wartość energetyczna, tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe, cukry oraz sól.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu i doprecyzowaniu.
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Poprawka 461
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Umieszczanie danych w głównym polu widzenia nie jest konieczne. Zainteresowany 
konsument może odczytać dane, gdy są one umieszczone w innym miejscu. Należy jednak 
wprowadzić przepis mówiący o podawaniu danych w formie tabeli. 

Poprawka 462
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 29 ust. 1 lit. a).

Poprawka 463
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Następujące dane szczegółowe, o 
których mowa w art. 31 ust. 2, odnoszące 
się do obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 
głównym polu widzenia: wartość 
energetyczna, ilość tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, cukrów i soli. 
Informacje te podaje się w jednym 
miejscu i w sposób jasny, w kolejności jak 
wyżej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 29 ust. 1 lit. a). 

Poprawka 464
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być umieszczone w 

1. Dane szczegółowe dotyczące informacji 
o wartości odżywczej podane zgodnie z
art. 31 ust. 1 i 2 muszą być umieszczone w 
tym samym polu widzenia, tak aby 
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głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów oraz sól.

tworzyły całość w jednym miejscu w 
formie tabeli. Dane obowiązkowe muszą 
być prezentowane w następującym 
porządku: wartość energetyczna, białko, 
błonnik, tłuszcz, ze szczególnym 
wskazaniem na nasycone kwasy 
tłuszczowe, węglowodany ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów, sól. Dodatkowe 
dobrowolne dane podaje się w kolejności 
określonej w załączniku XIII.

Or. de

Uzasadnienie

Informacji o wartości odżywczej oraz dotyczących składników odżywczych nie trzeba 
prezentować w głównym polu widzenia, ale łącznie i w jasnym formacie. 

Poprawka 465
Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oznaczenie zawartości energetycznej 
obowiązujące na mocy art. 29 ust. 1 lit. a) 
i części B załącznika XI, oprócz 
przedstawienia zgodnie z art. 34 ust. 1 w 
kcal na 100g/ml lub, w stosownych 
przypadkach, na porcję zgodnie z art. 31 
ust. 2, musi być podane dodatkowo na 
przodzie opakowania w sposób dobrze 
widoczny i czytelny oraz znajdować się w 
ramce.

Or. de

Uzasadnienie

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
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Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.

Poprawka 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oznaczenie zawartości energetycznej 
obowiązujące na mocy art. 29 ust. 1 lit. a) 
i części B załącznika XI, oprócz 
przedstawienia zgodnie z art. 34 ust. 1 w 
kcal na 100g/ml oraz na porcję zgodnie z
art. 31 ust. 2, musi być podane dodatkowo 
na przodzie opakowania w jego prawej 
dolnej części czcionką o wielkości 3 mm i 
znajdować się w ramce.

Or. de

Uzasadnienie

Wartość energetyczna powinna być podana dodatkowo na przodzie opakowania, w tym 
samym miejscu niezależnie od produktu i w sposób bardzo widoczny, aby konsument mógł ją 
dostrzec na pierwszy rzut oka.

Poprawka 467
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Następujące informacje szczegółowe, 
o których mowa w art. 31 ust. 2 i które 
dotyczą obowiązkowego informowania o 
wartości odżywczej, podaje się na 
odwrocie opakowania: węglowodany, 
białko oraz sztuczne i naturalne tłuszcze 
trans. Informacje te podaje się w jednym 
miejscu i w sposób jasny, w kolejności jak 
wyżej. 
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Or. en

Uzasadnienie

Zawartość białka i tłuszczów trans to ważne informacje dla konsumentów i dlatego ich 
podawanie na odwrocie opakowania powinno być obowiązkowe. Ważne jest również 
rozróżnienie na sztuczne i naturalne tłuszcze trans, ponieważ producenci mają wpływ na 
zawartość sztucznych tłuszczów trans.

Poprawka 468
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi nawiązanie do poprawki 135 sprawozdawcy. Podanie ilości kalorii 
stanowi najważniejszą informację żywnościową dla konsumentów. Wytwórcy powinni mieć w 
dalszym ciągu możliwość podawania na przodzie opakowania tej informacji w przeliczeniu na 
100 g / ml lub na porcję, jeśli tego sobie życzą.

Poprawka 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
odniesieniu do środków spożywczych 
określonych w dyrektywie Rady 
89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w 
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sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych państw członkowskich 
odnoszących się do środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz dyrektyw szczególnych, jak określono 
w art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 470
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Załącznik XIIIa ustanawia kategorie 
produktów, dla których obowiązkowa jest 
prezentacja informacji o wartości 
odżywczej przy pomocy wielokolorowego 
systemu kodowego. 
W przypadku produktów należących do 
jednej z tych kategorii, poziom składników 
odżywczych wyszczególniony w informacji 
o wartości odżywczej z przodu 
opakowania, o której mowa w ust. 1, jest 
przedstawiony poprzez wielokolorowy 
system kodowy. Kolory zielony, żółty i 
czerwony – odnoszące się do zawartości w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 m –
oznaczają niską, średnią lub wysoką 
zawartość danych substancji odżywczych 
w środku spożywczym. 
W tym celu przed datą zastosowania 
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artykułów 29-34 oraz w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności ustalone zostaną poziomy 
odniesienia wskazujące na wysoką, 
średnią lub niską zawartość danych 
substancji odżywczych.  
Te środki mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie konsumenckie wykazały, że system wielokolorowych kodów stosowany do oznaczania 
bardziej przetworzonych produktów jest zdaniem konsumentów najlepszy i pozwala na szybkie 
dokonanie świadomych wyborów.

Poprawka 471
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

W przypadku gdy informacja o wartości 
odżywczej odnosząca się do żywności 
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wymienionej w załączniku IV jest 
obowiązkowa ze względu na oświadczenie 
żywieniowe lub zdrowotne, nie musi być 
prezentowana w głównym polu widzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek umieszczania obowiązkowej informacji o wartości odżywczej w głównym polu 
widzenia jest niemożliwy do zrealizowania na małych opakowaniach (np. gumy do żucia). W 
przypadku, gdy w odniesieniu do żywności wymienionej w załączniku IV dokonano 
oświadczenia żywieniowego lub zdrowotnego, żywność ta powinna być zwolniona z 
obowiązku prezentowania informacji o wartości odżywczej w głównym polu widzenia.

Poprawka 472
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

W przypadku gdy informacja o wartości 
odżywczej odnosząca się do żywności 
wymienionej w załączniku IV jest 
obowiązkowa ze względu na oświadczenie 
żywieniowe lub zdrowotne, nie musi być 
prezentowana w głównym polu widzenia.

Or. de
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Uzasadnienie

Żywność wymieniona w załączniku IV nie powinna podlegać obowiązkowi podawania 
informacji o wartości odżywczej, ponieważ nie zwiera znaczących ilości składników 
odżywczych, do których odnosi się niniejsze rozporządzenie. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
(WE) nr 1924/2006 i art. 17 ust. 3 obecnego wniosku, w przypadku wszelkiej żywności, 
również tej wymienionej w załączniku IV, należy obowiązkowo podawać informacje o 
wartości odżywczej dotyczące składników odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, 
jeżeli przedstawione zostało oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne. Podawanie informacji o 
wartości odżywczej w głównym polu widzenia jest niemożliwe do zrealizowania na małych 
opakowaniach.

Poprawka 473
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.
W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b) i ust.
2, musi się znajdować łącznie na tylnej 
części opakowania i w kolejności 
prezentacji przewidzianej w części C
załącznika XIII. Ta informacja o wartości 
odżywczej musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu i doprecyzowaniu.
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Poprawka 474
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w 
części C załącznika XIII.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

W przypadku gdy ta informacja o wartości 
odżywczej nie znajduje się w głównym 
polu widzenia, musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami, o ile pozwoli na to miejsce. Jeżeli 
miejsce na to nie pozwala, informacja jest 
prezentowana w formie liniowej.

W przypadku gdy informacja o wartości 
odżywczej odnosząca się do żywności 
wymienionej w załączniku IV jest 
obowiązkowa ze względu na oświadczenie 
żywieniowe lub zdrowotne, nie musi być 
prezentowana w głównym polu widzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek umieszczania obowiązkowej informacji o wartości odżywczej w głównym polu 
widzenia jest niemożliwy do zrealizowania na małych opakowaniach (np. gumy do żucia). W 
przypadku, gdy w odniesieniu do żywności wymienionej w załączniku IV dokonano 
oświadczenia żywieniowego lub zdrowotnego, żywność ta powinna być zwolniona z 
obowiązku prezentowania informacji o wartości odżywczej w głównym polu widzenia.
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Poprawka 475
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w
części C załącznika XIII.

2. Informacja o wartości odżywczej 
dotycząca składników odżywczych, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, musi się 
znajdować łącznie w jednym miejscu oraz, 
w odpowiednich przypadkach, w 
kolejności prezentacji przewidzianej w
części C załączniku XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 29.

Poprawka 476
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej jest prezentowana 
łącznie z informacją o składnikach 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
2, kolejność prezentacji energii i 
składników odżywczych wymienionych w 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
musi odpowiadać przepisom części C 
załącznika XIII.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej musi zostać powtórzona na tylnej części 
opakowania wraz z dobrowolnymi składnikami odżywczymi, aby mogły mieć zastosowanie 
postanowienia zmienionego art. 34 ust. 2.



AM\800408PL.doc 105/122 PE431.137v01-00

PL

Poprawka 477
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
składników odżywczych w produkcie jest 
znikoma, informację o wartości odżywczej 
tych elementów można zastąpić takim 
oświadczeniem, jak „Zawiera znikome
ilości…” bezpośrednio w pobliżu 
informacji o wartości odżywczej, o ile 
informacja taka występuje.

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
ilość pojedynczych składników 
odżywczych w produkcie wynosi zero lub 
jest znikoma, informację o wartości 
odżywczej tych elementów można zastąpić 
takim oświadczeniem, jak „Nie zawiera 
znaczących ilości…” bezpośrednio w 
pobliżu informacji o wartości odżywczej, o 
ile informacja taka występuje.

Or. ro

Uzasadnienie

Niektóre produkty mają zerową lub bardzo bliską zeru wartość odżywczą (np. dosładzane 
wody mineralne, Coca Cola light). W takim przypadku producenci mogą zaznaczyć znikomą 
ilość składników odżywczych obecnych w produkcie, zamiast dołączać pełne oświadczenie.

Poprawka 478
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Pięć lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja sporządza 
sprawozdanie oceniające formę 
prezentacji opisaną w ustępach 1-6.

Or. en

Uzasadnienie

Oceny form prezentacji dokonuje się w celu określenia jej zalet i wad.
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Poprawka 479

Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V –- tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dobrowolne informacje o żywności Obowiązkowe oznaczanie miejsca 
pochodzenia

Or. it

Poprawka 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli będzie istniał wymóg przekazywania informacji dobrowolnych o produktach 
żywnościowych w taki sam sposób jak w przypadku informacji obowiązkowych, bardzo 
prawdopodobne jest zaprzestanie podawania przez producentów informacji dobrowolnych. 
Skutkiem wniosku byłoby zatem otrzymywanie przez konsumentów mniejszej ilości informacji 
niż dotychczas.
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Poprawka 481
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustępy 1 oraz 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadku gdy 
informacja o żywności zgodnie z art. 9 i 10 
lub dobrowolna informacja jest 
przedstawiana w stosunku do żywności 
niepaczkowanej, jest ona zgodna z 
prawem krajowym zgodnie z art. 13 ust. 4 
i art. 41.
1a. Nie należy prezentować informacji 
dobrowolnych ze szkodą dla przestrzeni 
dostępnej do prezentacji informacji 
obowiązkowych.

Or. en

Uzasadnienie

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Poprawka 482
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi 
wymaganiami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu, szczególnie z 
wymogami określonymi w art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 7 dotyczący uczciwych praktyk informacyjnych jest najważniejszą podstawą systemu 
dobrowolnych informacji.

Poprawka 483
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla art. 35 ust. 1 
dodatkowe dobrowolne informacje o 
wartości odżywczej przeznaczone dla 
określonych grup docelowych, jak np. 
dzieci, mogą być w dalszym ciągu 
podawane, o ile te konkretne wartości 
referencyjne są dowiedzione naukowo, nie 
wprowadzają w błąd konsumentów oraz są 
zgodne z ogólnymi warunkami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. de
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Uzasadnienie

Wartości referencyjne podane w części B załącznika XI dotyczą przeciętnych osób dorosłych. 
Rozbieżne wartości referencyjne odnoszące się do produktów przeznaczonych dla określonej 
grupy docelowej, jak np. dla dzieci, wprowadzone już przez przemysł i sprawdzone naukowo,
mogą być w dalszym ciągu dopuszczalne jako dodatkowe informacje.

Poprawka 484
Glenis Willmott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy którekolwiek z 
informacji, o których mowa w art. 9, lub 
ich części są przedstawiane na zasadzie 
dobrowolności na żywności 
niepaczkowanej, informacje te lub ich 
części są zgodne z odnośnymi 
konkretnymi wymogami ustanowionymi 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawianie informacji na temat wartości odżywczej żywności niepaczkowanej i żywności 
sprzedawanej w placówkach świadczących usługi cateringowe staje się coraz popularniejszą 
praktyką. Konieczne jest elastyczne podejście do sposobu przedstawiania informacji 
dotyczących żywności niepaczkowanej ze względu na różnorodność placówek cateringowych 
oraz otoczenie fizyczne, które dyktuje sposoby prezentacji szeregu informacji na temat 
wartości odżywczej. Rozporządzenie musi zezwalać firmom cateringowym na dobrowolne 
przedstawianie informacji dotyczących kalorii w przeliczeniu na porcję, jeżeli firmy te tego 
pragną.
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Poprawka 485
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszelkie istotne informacje dotyczące 
dobrowolnych programów informowania 
o żywności, takie jak leżące u ich podstaw 
kryteria i badania naukowe, muszą być 
publicznie dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten ma zagwarantować przejrzystość.

Poprawka 486
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, np. rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 
2006 r. w sprawie produktów rolnych i 
środków spożywczych będących 
gwarantowanymi tradycyjnymi 
specjalnościami oraz rozporządzeniem 
(WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. 
w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków 
spożywczych, ust. 4 ma zastosowanie w 
przypadku gdy kraj lub miejsce 
pochodzenia żywności jest dobrowolnie 
oznaczone w celu poinformowania 
konsumentów o pochodzeniu żywności ze 
Wspólnoty Europejskiej lub innego kraju 
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lub miejsca. W takich przypadkach 
etykietowanie odbywa się w postaci 
sformułowania „Wyprodukowano w UE 
(państwo członkowskie)”. Dodatkowo 
może zostać podany region. Takie 
dobrowolne wskazanie kraju lub regionu 
pochodzenia nie stanowi zakłócenia rynku 
wewnętrznego. 

Or. en

Uzasadnienie

Określenie regionu uwzględnia życzenie wielu konsumentów związane z oznaczaniem 
specjalności regionalnych. Informacja w postaci sformułowania „Wyprodukowano w UE” 
oznacza przestrzeganie odpowiednich przepisów wspólnotowych dotyczących produktów 
żywnościowych i może być interesująca dla konsumenta. 

Dodatkowo nie należy wprowadzać zakłóceń na rynku wewnętrznym poprzez wprowadzenie 
takich oznaczeń kraju lub regionu pochodzenia.

Poprawka 487
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 488
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy również umożliwić przytoczenie powiązania pomiędzy danym krajem i miejscem w 
celu wskazania miejsca pochodzenia żywności.

Poprawka 489
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym oraz w uzupełnieniu 
wymogów art. 9 ust. 1 lit. i), ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy informacje 
o kraju lub miejscu pochodzenia żywności 
są dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu środka spożywczego ze 
Wspólnoty Europejskiej lub określonego
kraju lub miejsca.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli oprócz obowiązkowych wymogów art. 9 ust. 1 lit. i) dostarczane są informacje 
dotyczące kraju pochodzenia składników danej żywności, informacje te powinny być zgodne 
z postanowieniami art. 35 ust. 2.

Poprawka 490
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, a zwłaszcza rozporządzeń 
Rady nr 509/2006/WE i 510/2006/WE z 
dnia 20 marca 2006 r. oraz przepisów 
zawartych w art. 9 ust. 1 lit. ia), ust. 3 i 4 
mają zastosowanie w przypadku gdy kraj 
lub miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca.
W takich przypadkach etykietowanie 
odbywa się w postaci sformułowania 
„Wyprodukowano w UE (państwo 
członkowskie)”. Dodatkowo może zostać 
podany region.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie regionu uwzględnia życzenie wielu konsumentów związane z oznaczaniem 
specjalności regionalnych. Oznaczenie „wyprodukowano w UE (państwo członkowskie)” 
świadczy o przestrzeganiu stosownego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego żywności, 
może więc stanowić interesującą informację także dla konsumentów spoza Wspólnoty.
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Poprawka 491
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustępy 3 oraz 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Informacje na temat pochodzenia 
podaje się wtedy, gdy inne informacje 
dotyczące danego produktu są mylące lub 
błędne.

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dzięki temu nowemu sformułowaniu rozporządzenie zachowałoby spójność 
z rozporządzeniem 834/2007w sprawie produkcji ekologicznej i umożliwiłoby odpowiednie 
poinformowanie konsumenta, gdyby inne informacje wprowadzały go w błąd. Nie ma więc 
informacji zbędnych, które zaciemniałyby czytelność innych ważniejszych informacji.

Poprawka 492
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku mięsa, innego niż 
wołowina i cielęcina, oznaczenie kraju lub 
miejsca pochodzenia może odnosić się do 

skreślony
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pojedynczego miejsca pochodzenia 
wyłącznie wówczas, gdy zwierzęta urodziły 
się, były hodowane i zostały ubite w tym 
samym miejscu. W innych przypadkach 
należy podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczenie kraju pochodzenia drobiu i mięsa powinno być obowiązkowe. Tym samym art. 35 
ust. 4 wyszczególniający wymogi mające zastosowanie do dobrowolnego oznaczenia kraju 
pochodzenia w przypadku mięsa staje się zbędny. Odpowiednie przepisy zostały włączone do 
art. 9 ust. 1 lit. i).

Poprawka 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku whisky zawsze podaje się 
informację o kraju pochodzenia, 
umieszczając ją w głównym polu 
widzenia.  Jeżeli whisky produkowana jest 
w więcej niż jednym kraju, wymienia się 
każdy z nich.

Or. en

Uzasadnienie

Tradycyjną praktyką w przypadku whisky sprzedawanej w UE jest podawanie jej kraju 
pochodzenia, a konsumenci przywiązują dużą wagę do tej informacji.  W przypadku 
niektórych rodzajów whisky, na których nie widnieje oznaczenie pochodzenia, podaje się inne 
informacje sugerujące, że pochodzą one z krajów będących głównymi producentami whisky, 
co nie jest prawdą.  Dlatego odpowiednim działaniem jest nałożenie na wszystkie rodzaje 
whisky sprzedawane w UE obowiązku oznaczania pochodzenia, aby uniknąć wprowadzania 
konsumentów w błąd.
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Poprawka 494
George Lyon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku whisky podaje się 
informację o kraju pochodzenia, 
umieszczając ją w głównym polu 
widzenia. Jeżeli whisky produkowana jest 
w więcej niż jednym kraju, wymienia się 
każdy z nich.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 495
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
Te środki mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych
zgodnie z ustępami 1-5. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy zapis powinien się odnosić wyłącznie do wcześniejszych ustępów.

Poprawka 496
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Pojęcia „wegetariański” nie należy 
stosować w odniesieniu do środków 
spożywczych, które wyprodukowano z 
produktów lub przy pomocy produktów 
pochodzących od zwierząt, które zmarły, 
zostały ubite lub umierają w wyniku 
zjedzenia. Pojęcia „wegański” nie należy 
stosować w odniesieniu do środków 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego lub 
wyprodukowanych na bazie zwierząt lub 
przy pomocy zwierząt, ani do produktów 
pochodzenia zwierzęcego (w tym 
produktów pochodzących od żywych 
zwierząt).

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie pojęcia „wegetariański” i „wegański” nie podlegają ochronie prawnej. Oznacza to 
w praktyce, że każdy producent może oznaczyć swój produkt jako „wegetariański”, nawet 
jeżeli nie ma on takich cech. Po wieloletnich dyskusjach powyższą definicję sformułowała 
brytyjska agencja zajmująca się normami żywieniowymi.
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Poprawka 497
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dopuszczalne 
jest informowanie o aspektach 
środowiskowych, społecznych i etycznych 
w odniesieniu do środków spożywczych. 
Aby nie zachęcać do arbitralnego 
podejmowania zobowiązań i 
zagwarantować porównywalność, Komisja 
w ciągu [12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] przedstawia 
wniosek legislacyjny dotyczący takich 
kryteriów w odniesieniu do środków 
spożywczych. 

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria środowiskowe, społeczne i etyczne są dla wielu konsumentów ważną pomocą 
w procesie podejmowania decyzji. Dlatego należy zachęcać do podawania takich informacji.

Poprawka 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Wspólny symbol dobrej żywności

1. Do dnia ...* Komisja ustanawia 
wspólny symbol dobrej żywności, aby 
pomóc konsumentom w wyborze
zdrowszej alternatywy w poszczególnych 
kategoriach produktów spożywczych.
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia przez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
2. Produkty spożywcze, na których można 
umieścić wspólny symbol dobrej żywności, 
spełniają kryteria określone przez Komisję 
oraz odpowiadają profilom składników 
odżywczych określonym zgodnie z art. 4 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, 
określa się ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących 
elementów:
a) ogólnej zawartości składników 
odżywczych w żywności oraz obecności 
składników odżywczych, które nauka 
uznała za wywierające wpływ na zdrowie;
b) roli i znaczenia danego produktu 
spożywczego (lub kategorii żywności) oraz 
ich udziału w sposobie żywienia populacji 
ogółem lub, w stosownych przypadkach, 
niektórych grup ryzyka, w tym dzieci.
Kryteria oparte są na naukowej wiedzy na 
temat żywności i żywienia oraz ich wpływu 
na zdrowie.
Określając te kryteria Komisja zwraca się 
do odpowiedzialnego organu o 
dostarczenie odpowiedniej opinii 
naukowej w ciągu 12 miesięcy.
___________

* 1 stycznia trzeciego roku po dacie przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 404, z 30.12.06, s. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny symbol dobrej żywności pomógłby konsumentom w wyborze zdrowszych możliwości 
przy zakupie żywności. Żywność oznaczana takim symbolem mogłaby na przykład zawierać 
mniej tłuszczu, cukrów, soli oraz więcej błonnika dietetycznego niż produkty spożywcze tego 
samego typu, które nie są oznaczone tym symbolem. Dzięki temu symbolowi konsumentom 
wystarczy jedynie rzut oka na produkt w momencie zakupu, aby wybrać zdrowszy produkt. 
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Poprawka 499
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 20XX r. (trzy lata po 
przyjęciu) Komisja zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 49 ust. 3, ustanawia 
wspólny symbol dobrej żywności, aby 
pomóc konsumentom w wyborze 
zdrowszej alternatywy w poszczególnych 
kategoriach produktów spożywczych.
2. Produkty spożywcze, na których można 
umieścić wspólny symbol dobrej żywności, 
muszą spełniać kryteria określone przez 
Komisję.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, 
ustanawia się ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących 
elementów:
a) ogólnej zawartości składników 
odżywczych w żywności oraz obecności 
składników odżywczych, które nauka 
uznała za wywierające wpływ na zdrowie;
b) roli i znaczenia danego produktu 
spożywczego (lub kategorii żywności) oraz 
ich udziału w sposobie żywienia populacji.
Kryteria oparte są na naukowej wiedzy na 
temat żywności i żywienia oraz ich wpływu 
na zdrowie. Określając te kryteria 
Komisja zwraca się do odpowiedzialnego 
organu o dostarczenie odpowiedniej opinii 
naukowej w ciągu 12 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
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foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Poprawka 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 20XX r. (trzy lata po 
przyjęciu) Komisja zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 49 ust. 3, ustanawia 
wspólny symbol dobrej żywności, aby 
pomóc konsumentom w wyborze 
zdrowszej alternatywy w poszczególnych 
kategoriach produktów spożywczych.
2. Produkty spożywcze, na których można 
umieścić wspólny symbol dobrej żywności, 
muszą spełniać kryteria określone przez 
Komisję zgodnie z procedurami, o których 
mowa w art. 49 ust. 3. 
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, 
ustanawia się ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących 
elementów:
a) ogólnej zawartości składników 
odżywczych w żywności oraz obecności 
składników odżywczych, które nauka 
uznała za wywierające wpływ na zdrowie;
b) roli i znaczenia danego produktu 
spożywczego (lub kategorii żywności) oraz 
ich udziału w sposobie żywienia populacji.
Kryteria oparte są na naukowej wiedzy na 
temat żywności i żywienia oraz ich wpływu 
na zdrowie.
Określając te kryteria Komisja zwraca się 
do odpowiedzialnego organu o 
dostarczenie odpowiedniej opinii 
naukowej w ciągu 12 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
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lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Poprawka 501
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36
Prezentacja

Nie należy prezentować informacji 
dobrowolnych ze szkodą dla przestrzeni 
dostępnej do prezentacji informacji
obowiązkowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na pewność prawną niniejsza poprawka przesuwa wymóg przewidziany w tym 
artykule do art. 35, bez wprowadzania istotnych zmian.


