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Poprawka 502
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza obowiązkowymi danymi 
szczegółowymi, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i w art. 10, państwa członkowskie 
mogą wymagać, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 42, podawania 
dodatkowych obowiązkowych danych 
szczegółowych w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności, o ile jest to uzasadnione:

1. Poza obowiązkowymi danymi 
szczegółowymi, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i w art. 10, państwa członkowskie 
mogą wymagać, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 42, podawania 
dodatkowych obowiązkowych danych 
szczegółowych w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
środków spożywczych, a także 
dodatkowych informacji na temat 
zawartości składników odżywczych, 
stosując kod kolorów lub tekst, o ile jest to 
uzasadnione:

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie sobie tego życzą, musi istnieć możliwość stosowania przez nie 
obowiązkowego opartego na kolorach systemu znakowania.

Poprawka 503
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ochroną praw własności przemysłowej 
i handlowej, oznaczeń pochodzenia, 
zarejestrowanych nazw pochodzenia oraz 
zapobieganiem nieuczciwej konkurencji.

d) ochroną praw własności przemysłowej 
i handlowej, regionalnych oznaczeń 
pochodzenia, zarejestrowanych nazw 
pochodzenia oraz zapobieganiem 
nieuczciwej konkurencji.

Or. de
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Poprawka 504
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie środki nie stanowią przeszkód dla 
swobodnego przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z programem wdrażania zasad lepszego stanowienia prawa w nowym 
rozporządzeniu, którego celem jest skonsolidowanie i uproszczenie przepisów UE 
dotyczących etykietowania, właściwe jest wprowadzenie wymogu, żeby nowe przepisy nie 
stanowiły przeszkody w swobodnym przepływie towarów na rynku wewnętrznym.

Poprawka 505
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wprowadzić środki 
dotyczące obowiązkowego określania 
kraju lub miejsca pochodzenia środków 
spożywczych jedynie wówczas, gdy istnieje 
udowodniony związek pewnych cech 
środka spożywczego z jego pochodzeniem. 
W ramach zgłaszania Komisji takich 
środków państwa członkowskie 
przedstawiają dowody świadczące o tym, 
że większość konsumentów przywiązuje 
znaczną wagę do przekazywania takich 
informacji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zapis ten jest zbyt restrykcyjny i niezgodny z poprawką do art. 9 ust. 1 lit. i).

Poprawka 506
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wprowadzić środki 
dotyczące obowiązkowego określania 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności 
jedynie wówczas, gdy istnieje 
udowodniony związek pewnych cech 
żywności z jej pochodzeniem. W ramach 
zgłaszania Komisji takich środków 
państwa członkowskie przedstawiają 
dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do przekazywania takich informacji.

skreślony

Or. it

Poprawka 507
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Przepisy krajowe w sprawie szczególnych 

form podawania informacji
W uzupełnieniu do wymogów zawartych w 
art. 34 państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o wprowadzeniu 
obowiązkowego systemu służącego do 
dodatkowego podawania informacji na 
temat wartości odżywczych przy użyciu 
kodu kolorów lub tekstu.



PE431.151v01-00 6/52 AM\800455PL.doc

PL

Tego rodzaju systemy krajowe są 
opracowywane w zgodzie z ogólnymi 
zasadami i wymogami zawartymi w 
rozdziałach II i III niniejszego 
rozporządzenia i muszą uwzględniać 
wyniki niezależnych badań 
konsumenckich oraz szeroko zakrojonych 
konsultacji z zainteresowanymi stronami.
Komisja popiera i ułatwia wymianę 
informacji między państwami 
członkowskimi, a także między nią samą i 
państwami członkowskimi w sprawach 
związanych z przyjmowaniem i 
wdrażaniem systemów krajowych oraz 
zachęca zainteresowane podmioty do 
udziału w tym procesie.
W dniu (pierwszy dzień miesiąca 
następującego w pięć lat po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia) Komisja 
przeprowadza ocenę zebranych danych na 
temat stosowania i zrozumienia 
poszczególnych systemów krajowych przez 
konsumentów w celu określenia, który 
system działa najlepiej i jest najbardziej 
użyteczny dla konsumentów europejskich. 
W oparciu o wyniki tej oceny Komisja 
przedstawia wniosek w sprawie 
zharmonizowanego europejskiego 
systemu umieszczania informacji na 
przodzie opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależne badania pokazały, że podawanie wartości odżywczych przy użyciu kodu kolorów 
jest preferowane przez konsumentów i najbardziej dla nich zrozumiałe. Państwa członkowskie 
muszą jednakże mieć możliwość wprowadzenia krajowych systemów na określony czas, przy 
czym celem końcowym jest wprowadzenie na szczeblu europejskim najlepiej działającego 
systemu.
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Poprawka 508
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 a
W uzupełnieniu do wymogów zawartych w 
art. 34 ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 państwa 
członkowskie mogą, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 42, podjąć decyzję o 
promowaniu dodatkowych dobrowolnych 
systemów służących prezentowaniu 
informacji na temat wartości odżywczych 
z wykorzystaniem innych środków wyrazu, 
pod warunkiem że:
– tego rodzaju systemy krajowe są 
opracowywane w zgodzie z ogólnymi 
zasadami i wymogami zawartymi w 
rozdziałach II i III niniejszego 
rozporządzenia;
– systemy promowane przez państwa 
członkowskie odzwierciedlają wyniki 
niezależnych badań konsumenckich oraz 
szeroko zakrojonych konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, dotyczących 
rozwiązań najlepiej służących 
konsumentom;
– są oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź
– w przypadku ich braku – na 
powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych;
Komisja ułatwia wymianę informacji w 
sprawach związanych z przyjmowaniem i 
wdrażaniem systemów krajowych oraz 
oraz zachęca wszystkie zainteresowane 
podmioty do udziału w tym procesie. 
Komisja udostępnia również tego rodzaju 
szczegóły społeczeństwu. 
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W dniu (pierwszy dzień miesiąca 
następującego w pięć lat po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia) Komisja 
Europejska przeprowadza ocenę 
zebranych danych na temat stosowania i 
zrozumienia poszczególnych systemów 
krajowych przez konsumentów w celu 
określenia, który system działa najlepiej i 
jest najbardziej użyteczny dla 
konsumentów europejskich. W oparciu o 
wyniki tej oceny Komisja sporządza  
sprawozdanie, które zostaje przedstawione 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie sobie tego życzą, muszą miec możliwość promowania 
dodatkowych dobrowolnych systemów służących prezentowaniu informacji na temat wartości 
odżywczych z wykorzystaniem innych środków wyrazu. 

Poprawka 509
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 ust. 
1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka i 
produktów mlecznych prezentowanych w 
butelkach szklanych przeznaczonych do 
ponownego użycia.

Państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 w przypadku mleka, 
przefermentowanego mleka i śmietany, do 
których nie zostały dodane składniki inne 
niż pochodne mleka i kultury 
drobnoustrojów niezbędne do produkcji, 
oferowanych w butelkach szklanych 
przeznaczonych do ponownego użycia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie, że środki krajowe stanowiące odstępstwo od art. 9 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 nie mają zastosowania do produktów mlecznych, do których dodawane 
są na przykład cukry, środki aromatyzujące lub inne składniki niemleczne.
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Poprawka 510
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Napoje alkoholowe
Państwa członkowskie mogą do czasu 
przyjęcia przepisów wspólnotowych, o 
których mowa w art. 20 lit. e), utrzymać 
krajowe zasady dotyczące wymieniania 
składników w przypadku napojów o 
zawartości alkoholu większej niż 1,2% 
objętościowo.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Lista składników napojów alkoholowych powinna być obowiązkowa. Skreślenie lit. e) w art. 
20 unieważnia art. 40. 

Poprawka 511
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Text proposed by the Council Poprawka

Artykuł 40a
40a. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
lub utrzymać w mocy krajowe środki 
dotyczące obowiązkowych przepisów dla 
podmiotów, które dobrowolnie dokonały 
wyboru podawania szczególnych danych 
dotyczących żywności.

Or. en

Uzasadnienie

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
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quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Poprawka 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Text proposed by the Council Poprawka

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu przedstawiania 
danych szczegółowych określonych w art. 
9 i 10.

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące sposobu przedstawiania 
danych szczegółowych określonych w art. 
9 ust. 1 lit. c), których przekazywana 
mogą one wymagać.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.
3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst przepisów 
przyjętych w ramach środków określonych 
w ust. 1 i 2.

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 513
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Text proposed by the Council Poprawka

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży:

a) obowiązkowe jest przedstawienie tylko 
tych danych, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. c);
b) przedstawienie innych danych, o 
których mowa w art. 9 i 10 nie jest 
obowiązkowe, chyba że państwo 
członkowskie przyjmie przepisy 
zobowiązujące do przedstawienia 
niektórych lub wszystkich danych.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.

2. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy dotyczące sposobu, w jaki dane, o 
których mowa w ust. 1, mają być 
udostępnione.

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst przepisów 
przyjętych w ramach środków określonych 
w ust. 1 i 2.

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst przepisów 
przyjętych w ramach środków określonych 
w ust. 1 lit. a) i w ust. 1 lit. b).

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie sytuacji, w której państwa członkowskie byłyby zobowiązane 
do przyjęcia przepisów zapobiegających ewentualnemu bezpośredniemu stosowaniu 
rozporządzenia do żywności niepaczkowanej.

Poprawka zmierza do utrzymania obecnego statusu: żywność niepaczkowana jest objęta 
zakresem przepisów, ale państwa członkowskie muszą podjąć działania, żeby rzeczywiście je 
stosować do tej kategorii żywności (opt-in), przy czym należy pamiętać, że państwa 
członkowskie nie mogą zwolnić żywności niepaczkowanej z obowiązku podawania informacji 
na temat alergenów. 

Poprawka 514
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 

Text proposed by the Council Poprawka

Środki krajowe dotyczące żywności 
niepaczkowanej

Non-prepacked food

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.

1. W odniesieniu do żywności, o której 
mowa w art. 13 ust. 4, podaje się 
informacje szczegółowe zgodnie z art. 9 
ust. 1 lit. c). 

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to otrzymuje 
wystarczające informacje.

2. Przedstawienie innych danych, o 
których mowa w art. 9 i 10 nie jest 
obowiązkowe, chyba że państwo 
członkowskie przyjmie przepisy 
zobowiązujące do przedstawienia 
niektórych lub wszystkich danych lub ich 
części.

2a. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
szczegółowe zasady dotyczące sposobu 
udostępniania informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na trudności z etykietowaniem żywności niepaczkowanej żywność taka powinna 
być w zasadzie zwolniona z większości wymogów dotyczących etykietowania, z wyjątkiem 
informacji o alergenach.  Państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania 
o najlepszym sposobie udostępniania informacji konsumentom.

Poprawka 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Text proposed by the Council Poprawka

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.

1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku 
produkowania i pakowania żywności w 
pomieszczeniu sprzedaży na życzenie 
konsumenta lub jej paczkowania do 
bezpośredniej sprzedaży:

a) obowiązkowe jest przedstawienie 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. 
c);
b) przedstawienie innych danych, o 
których mowa w art. 9 i 10 nie jest 
obowiązkowe, chyba że państwo 
członkowskie przyjmie przepisy 
zobowiązujące do przedstawienia 
niektórych lub wszystkich danych.
Przepisy przyjęte przez państwo 
członkowskie gwarantują, że podawane 
przez podmioty przemysłu spożywczego 
dane szczegółowe obowiązujące w 
stosunku do żywności paczkowanej 
dostarczają wystarczających informacji 
konsumentom i zakładom zbiorowego 
żywienia.

Or. en
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Uzasadnienie

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Poprawka 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Text proposed by the Council Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.

2. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
szczegółowe przepisy dotyczące sposobu, w 
jaki dane, o których mowa w ust. 1, mają 
być udostępnione.

Or. en

Poprawka 517
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Text proposed by the Council Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, 
o których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, 
o których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 29 
ust. 1 lit. a), pod warunkiem że konsument 
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żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.

lub zakład żywienia zbiorowego mimo to 
uzyska wystarczające informacje.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku żywności niepaczkowanej zamieszczanie informacji na temat alergenów
i wartości energetycznej jest obowiązkowe.

Poprawka 518
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Text proposed by the Council Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 10, pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby wymogi z załącznika III (do którego odwołuje się art. 10), dotyczące 
żywności, w przypadku której etykietowanie musi zawierać co najmniej jedną dodatkową 
informację szczegółową (np. żywność paczkowana w pewnych gazach, żywność o dużej 
zawartości kofeiny itp.), obowiązywały w rzeczywistości również w odniesieniu do żywności 
niepaczkowanej.
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Poprawka 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Text proposed by the Council Poprawka

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst przepisów 
przyjętych w ramach środków określonych 
w ust. 1 lit. b) i w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Poprawka 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 

Text proposed by the Council Poprawka

2. Komisja zasięgnie opinii Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt ustanowionego na mocy 
art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002, jeśli uzna, że taka opinia 
będzie przydatna lub jeśli zażąda jej 
państwo członkowskie.

2. Komisja zasięga opinii Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt ustanowionego na mocy 
art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002, jeśli uzna, że taka opinia 
będzie przydatna lub jeśli zażąda jej 
państwo członkowskie. Komisja 
wprowadza również procedurę 
formalnego powiadamiania dla wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z 
postanowieniami określonymi w 
dyrektywie 98/34/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zwiększa przejrzystość i dodaje wymóg przeprowadzania konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami w przypadku wprowadzenia na szczeblu UE nowych 
środków w zakresie etykietowania.

Poprawka 521
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Text proposed by the Council Poprawka

5. W odniesieniu do środków 
podlegających procedurze notyfikacji 
określonej w ust. 1–4 nie ma zastosowania 
dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka do art. 42 ust. 2 wprowadza wymóg dotyczący przejrzystej 
procedury powiadamiania obejmującej konsumentów i producentów. Odpowiednim 
rozwiązaniem jest wobec tego likwidacja zwolnienia z formalnej kontroli wszelkich nowych 
wymogów dotyczących etykietowania. 

Poprawka 522
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć szczegółowe zasady 
stosowania niniejszego rozdziału. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 

Komisja może przyjąć szczegółowe zasady 
stosowania niniejszego rozdziału. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
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rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 49 ust. 2.

rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli środki te mają na celu zmianę innych niż istotne elementów przedmiotowego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się je zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą.

Poprawka 523
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
zalecić lub w inny sposób zatwierdzić 
systemy krajowe – obejmujące wyłącznie 
niewiążące zasady, takie jak zalecenia, 
wytyczne, normy lub wszelkie inne
niewiążące zasady – zwane dalej 
„systemami krajowymi”, mające na celu 
zapewnienie stosowania następujących 
przepisów i zgodne z ustanowionymi 
w tych przepisach zasadniczymi 
wymaganiami:

Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
zalecić lub w inny sposób zatwierdzić 
systemy krajowe, takie jak zalecenia, 
wytyczne, normy lub wszelkie inne zasady, 
zwane dalej „systemami krajowymi”, 
mające na celu zapewnienie stosowania 
następujących przepisów i zgodne 
z ustanowionymi w tych przepisach 
zasadniczymi wymaganiami:

Or. de

Poprawka 524
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
szczegółowe dane na temat systemów 

5. Państwa członkowskie przekazują
Komisji szczegółowe dane na temat 
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krajowych, o których mowa w ust. 1, 
łącznie z identyfikatorem żywności 
oznaczanej zgodnie z danym systemem 
krajowym. Komisja udostępni publicznie te 
dane, w szczególności za pośrednictwem 
stworzonej w tym celu strony w Internecie.

systemów krajowych, o których mowa w 
ust. 1, takie jak podstawowe kryteria i 
badania naukowe, łącznie z 
identyfikatorem żywności oznaczanej 
zgodnie z danym systemem krajowym. 
Komisja udostępni publicznie te dane, 
w szczególności za pośrednictwem 
stworzonej w tym celu strony w Internecie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania przejrzystości krajowych systemów.

Poprawka 525
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51a
Zmiany rozporządzenia (WE) nr 178/2002
W art. 25 rozporządzenia (WE)nr 
178/2002 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W skład zarządu wchodzi 16 członków 
powołanych przez Radę w wyniku 
konsultacji z Parlamentem Europejskim i 
na podstawie listy sporządzonej przez 
Komisję, która zawiera liczbę kandydatów 
znacznie przewyższającą liczbę 
przewidzianych do obsadzenia stanowisk, 
oraz przedstawiciel Komisji. Dwóch 
spośród szesnastu członków zarządu jest 
wyznaczanych przez Parlament 
Europejski. Cztery osoby spośród 
członków zarządu powinny posiadać 
doświadczenie zdobyte podczas pracy w 
organizacjach reprezentujących interesy 
konsumentów i innych instytucji w 
łańcuchu żywnościowym. Lista 
sporządzona przez Komisję wraz ze 
stosowną dokumentacją jest dostarczana 
Parlamentowi Europejskiemu. Możliwie 
najwcześniej przed upływem trzech 
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miesięcy od przedłożenia Parlament 
Europejski może udostępnić swoje opinie 
do rozpatrzenia przez Radę, która 
następnie wyznacza skład zarządu.
Członkowie zarządu są wyznaczani w taki 
sposób, aby zapewnić najwyższy poziom 
kompetencji, szeroki zakres wymaganej 
fachowości, a wraz z powyższym możliwie 
najszerszą pod względem geograficznym 
reprezentację w obrębie Unii.

Or. en

Poprawka 526
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51a
Zmiany rozporządzenia (WE) nr 104/2000
W art. 4 rozporządzenia (WE) 104/2000 
dodaje się literę w brzmieniu: 
„d) czy ryba pochodzi z zasobów, które są 
objęte przyjętym przez UE planem 
odnowienia zasobów.”

Or. en

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie dla wielu konsumentów niezwykle ważna jest 
informacja, czy dana ryba należy do zagrożonego gatunku. W związku z tym należy zmienić 
artykuł dotyczący informowania konsumentów w rozporządzeniu Rady (WE) 104/2000 
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, aby umożliwić 
konsumentom podejmowanie przemyślanych decyzji.
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Poprawka 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – akapit pierwszy trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które
w dniu wejścia w życie zatrudniają mniej 
niż 50 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 10 mln EUR, o ile mają 
zastosowanie [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 5 lat po wejściu w życie].
Żywność wprowadzona do obrotu lub 
etykietowana przed [data wejścia w życie ], 
która nie spełnia wymogów niniejszego 
rozporządzenia, można być wprowadzana 
do obrotu do chwili upływu jej daty 
minimalnej trwałości lub daty 
przydatności do spożycia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zastosować europejską definicję MŚP. Należy ponadto wziąć pod uwagę zarządzanie 
zasobami produktów.
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Poprawka 528
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
środków spożywczych etykietowanych 
przez podmioty działające na rynku 
spożywczym, które w dniu wejścia w życie 
zatrudniają mniej niż 100 pracowników 
i których roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza kwoty 5 mln 
EUR, o ile mają zastosowanie [pierwszego 
dnia miesiąca następującego 5 lat po 
wejściu w życie].

Żywność, która została wprowadzona do 
obrotu przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, może pozostać 
w obrocie do momentu wyczerpania 
wszystkich zapasów.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania skuteczności specjalnych zasad dla MŚP i ich pracowników należy 
je sformułować szerzej. W odniesieniu do żywności wprowadzonej do obrotu przed wejściem
w życie przedmiotowego rozporządzenia należy umożliwić jej dalszą sprzedaż do wyczerpania 
zapasów.

Poprawka 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 

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

żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które 
zatrudniają mniej niż 50 pracowników 
i których roczny obrót i/lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln 
EUR; Państwa członkowskie mogą 
przyjmować własne systemy dla małych 
i średnich przedsiębiorstw z branży 
spożywczej.

Or. de

Uzasadnienie

Również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników 
i których roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR, 
prowadzące działalność w jednej lub kilku filiach niezależnie od miejsca produkcji, powinny 
być zwolnione z wymogu etykietowania. Przedsiębiorstwa te nie są w stanie udostępnić 
wymaganych informacji.

Poprawka 530
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność, która została wprowadzona do 
obrotu przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i nie jest 
zgodna z jego wymogami, może pozostać 
w obrocie do momentu wyczerpania 
wszystkich zapasów. Jednakże przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
przemysłem spożywczym oraz innymi 
zainteresowanymi stronami ustala 
późniejszy ostateczny termin, po którym 
wszystkie artykuły spożywcze, bez względu 
na istniejące zapasy czy termin 
przydatności do spożycia, mają być zgodne 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en
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Poprawka 531
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 532
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 29 ust. 2.

Poprawka 533
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Definicja zaproponowana przez Komisję jest prawidłowa, zawiera jednak negatywnie 
nacechowane informacje referencyjne; należy ponadto odsyłać jedynie do takich polyoli, 
które są istotne w kontekście etykietowania żywności, a mianowicie do środków słodzących. 

Poprawka 534
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

13. „przód opakowania” oznacza stronę 
lub powierzchnię opakowania produktu 
żywnościowego, która najczęściej jest 
wystawiana lub widoczna w zwykłych lub 
zwyczajowych warunkach sprzedaży lub 
stosowania, pod warunkiem 
nieingerowania w zwyczajowy wygląd 
produktu.

Or. en
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Uzasadnienie

Pojęcie „przód opakowania” jest lepsze, gdyż często chodzi o przednią stronę opakowania, a 
jeżeli takowej nie ma – o stronę opakowania skierowaną w kierunku kupującego. Aby nie 
ingerować w wygląd tradycyjnych produktów spożywczych, informacje umieszcza się na 
spodzie lub odwrocie produktu. 

Poprawka 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Informacja o wartości odżywczej powinna być zamieszczana na opakowaniu w miejscu 
wybranym przez dany podmiot. Nie ma zatem potrzeby definiowania pojęcia „głównego pola 
widzenia”. 

Poprawka 536
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1a. Żywność, której opakowanie zawiera 
nanomateriał 
„opakowanie zawierające nanomateriał”; 
informację umieszcza się obok nazwy 
żywności

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia konsumentom wolnego wyboru należy określić, czy opakowanie produktu 
zawiera nanomateriał.

Poprawka 537
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 538
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en



PE431.151v01-00 28/52 AM\800455PL.doc

PL

Poprawka 539
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3 Środki spożywcze zawierające 
aspartam dozwolony zgodnie z 
dyrektywą 89/107/EWG

2.3 Środki spożywcze zawierające 
aspartam lub neotame dozwolone zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008

„zawiera źródło fenyloalaniny” „zawiera źródło fenyloalaniny”

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie dla słodzika o nazwie neotame ma niebawem zostać wydane w wyniku procedury 
komitetowej.  Substancję tę otrzymuje się z aspartamu. Zawiera ona także fenyloalaninę. Jest 
zatem istotne, by dostosować przepisy dotyczące etykietowania, w szczególności z myślą o 
osobach cierpiących na fenyloketonurię.

Zarówno dyrektywa 89/107/EWG (o której mowa we wniosku Komisji), jak i dyrektywa 
94/35/WE (stanowiąca podstawę wydania zezwolenia na stosowanie neotame), zostaną 
uchylone w dniu 20 stycznia 2010 r. i zastąpione nowym rozporządzeniem 1333/2003 w 
sprawie dodatków do żywności.

Poprawka 540
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 a (nowy)

Poprawka

3a. ŻYWNOŚĆ ZAWIERAJĄCA KWAS GLUTAMINOWY LUB JEGO SOLE
3a.1 Żywność zawierająca co najmniej 
jeden dodatek do środków spożywczych 
E620, E621, E622, E623, E624 i E625

„zawiera składniki pobudzające apetyt”

Or. en
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Poprawka 541
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 b (nowy)

Poprawka

3b. ŻYWNOŚĆ ZAWIERAJĄCA METALE CIĘŻKIE
3b.1 Mięso z gatunków dużych ryb 
drapieżnych wskazane w rozporządzeniu 
Komisji nr 466/2001, załącznik I, punkt 
3.3.1.1. lub produkty spożywcze 
zawierające mięso z tych gatunków ryb

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

Or. en

Uzasadnienie

W nocie informacyjnej z dnia 12 maja 2004 r. Komisja, odnosząc się do opinii naukowej 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, stwierdza: „Przedmiotową substancją 
chemiczną jest rtęć metylowa (organiczna), która może stanowić ponad 90% całkowitej rtęci 
obecnej w rybach i owowcach morza. Ryby i owoce morza zawierają rtęć ze względu na jej 
naturalną obecność w środowisku i z powodu zanieczyszczenia. Długo żyjące gatunki dużych 
ryb drapieżnych wchłaniają większą ilość rtęci. (…) Komisja zamierza podjąć działania w 
związku z koniecznością udzielenia bardziej szczegółowych informacji grupom szczególnie 
narażonym, tzn. kobietom w wieku rozrodczym, kobietom ciężarnym, karmiącym i małym 
dzieciom. Zdaniem Komisji istotne jest zapewnienie ciągłego informowania tych grup 
konsumentów.”

Szereg państw członkowskich i krajów trzecich (Stany Zjednoczone, Australia, Nowa 
Zelandia) wydało już szczegółowe zalecenia dla grup szczególnie narażonych, wzywające do 
ograniczenia lub unikania spożycia dużych ryb drapieżnych w związku z niebezpiecznymi 
właściwościami rtęci metylowej.

W następstwie poprawki do rozporządzenia Komisji 446/2001 ustalony najwyższy poziom 
rtęci w przypadku ww. gatunków ryb dwukrotnie przewyższa poziom obowiązujący w 
przypadku wszystkich innych gatunków ryb. Poprawkę do rozporządzenia wniesiono na 
wniosek niektórych państw członkowskich, nie przeprowadziwszy uprzedniej oceny ryzyka.
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Poprawka 542
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 c (nowy)

Poprawka

3c. CAŁE ORZECHY 
3c. 1 Całe orzechy w opakowaniach „nie należy spożywać orzechów, które 

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Poprawka

5a. Obróbka powierzchniowa owoców i warzyw

Owoce i warzywa, których powierzchnia 
została po zbiorach poddana konserwacji 
przy pomocy dodatków lub pestycydów.

„Powierzchnia konserwowana”

Or. en

Uzasadnienie

Obecne przepisy nie nakładają ogólnego wymogu informowania o konserwowaniu 
powierzchni owoców i warzyw po ich zebraniu przy pomocy dodatków lub pestycydów w celu 
utrzymania świeżości.  Oznacza to, że pojawiają się produkty „świeże inaczej”, niż tego 
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oczekuje konsument. Konsumenci mają prawo otrzymywać informacje na temat tego, że 
powierzchnia danego artykułu spożywczego była konserwowana. 

Poprawka 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– produkty przetworzone, w przypadku 
których jedynym procesem przetwarzania, 
jakim je poddano, jest wędzenie lub 
dojrzewanie, a także suszone owoce 
i warzywa, takie jak śliwki i morele, i które 
obejmują pojedynczy składnik lub 
pojedynczą kategorię składników; 

Or. fr

Uzasadnienie

Suszone owoce i warzywa, które są produktami przetworzonymi, powinny być również 
zwolnione z wymogu obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej, ponieważ proces 
suszenia nie zmienia składu produktu. 

Poprawka 545
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– produkty zawierające głównie (>50%) 
pojedynczy składnik lub pojedynczą 
kategorię składników, które mają wpływ 
na wartość odżywczą;

Or. de

Uzasadnienie

Nieprzetworzone mięso drobiowe jest zwolnione z wymogu przedstawiania obowiązkowych 
informacji na temat wartości odżywczej. Podobnie jest w przypadku przypraw czy soli. 



PE431.151v01-00 32/52 AM\800455PL.doc

PL

Przyprawione na sucho mięso drobiowe polegałoby jednak obowiązkowi zamieszczania 
informacji o wartości odżywczej. Tak samo jak preparaty mięsne w zalewie. Nieprzetworzone 
mięso, podobnie jak owoce i warzywa, podlega naturalnym wahaniom w zakresie wartości 
odżywczych. Przykładowo zawartość tłuszczu w filecie z piersi kurczaka waha się
w zależności od płci, wieku, karmy itd. w granicach od 0,5 % do 4 % i nie może być
w związku z tym podawana z dużą dokładnością. Wpływ marynaty na wartość odżywczą jest
w tym przypadku niewielki.

Poprawka 546
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– mieszane wielopaki;

Or. en

Uzasadnienie

Figurki Świętego Mikołaja i wielkanocne zajączki z czekolady i cukru, a także inne świąteczne 
produkty, są starannie produkowanymi wyrobami związanymi z tradycją. Nie należy ich 
szpecić z przodu etykietami zawierającymi informacje o wartości odżywczej i dlatego powinny 
być one całkowicie zwolnione z wymogu przedstawiania informacji o wartości odżywczej.

Poprawka 547
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zestawy;

Or. en

Uzasadnienie

Figurki Świętego Mikołaja i wielkanocne zajączki z czekolady i cukru, a także inne świąteczne 
podarunki, są starannie produkowanymi wyrobami związanymi z tradycją. Nie należy ich 
szpecić z przodu etykietami zawierającymi informacje o wartości odżywczej i dlatego powinny 
być one całkowicie zwolnione z wymogu przedstawiania informacji o wartości odżywczej.
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Poprawka 548
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - punkt 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- upominki;

Or. en

Uzasadnienie

Figurki Świętego Mikołaja i wielkanocne zajączki z czekolady i cukru, a także inne świąteczne 
podarunki, są starannie produkowanymi wyrobami związanymi z tradycją. Nie należy ich 
szpecić z przodu etykietami zawierającymi informacje o wartości odżywczej i dlatego powinny 
być one całkowicie zwolnione z wymogu przedstawiania informacji o wartości odżywczej.

Poprawka 549
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ma związek z poprawką do art. 17 ust. 2a (nowy), gdzie do artykułu dodano zdanie 
mówiące o tym, że dostarczanie powiązanych informacji o wartości odżywczej przez Internet 
jest obowiązkowe, a informacja powinna być dostępna w miejscu zakupu.
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Poprawka 550
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2; 
zawartość energetyczna, o której mowa w 
art. 29 ust. 1 lit. a) v), musi być wciąż 
umieszczana w głównym polu widzenia;

Or. en

Poprawka 551
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- artykuły żywnościowe w sezonowym, 
luksusowym lub upominkowym 
opakowaniu lub o takimże wyglądzie.

Or. en

Uzasadnienie

Sezonowe wyroby czekoladowe i produkty w opakowaniach upominkowych powinny zostać 
zwolnione z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej.

Poprawka 552
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część A – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nazwa środka spożywczego zawiera 
dane szczegółowe dotyczące stanu 

1. Nazwa żywności zawiera dane 
szczegółowe dotyczące warunków 
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fizycznego środka spożywczego lub 
szczególnego przetwarzania, jakiemu 
został poddany (np. sproszkowany,
liofilizowany, głęboko zamrożony, szybko 
zamrożony, zagęszczony, wędzony) lub 
dane takie towarzyszą nazwie, we 
wszystkich przypadkach, w których 
pominięcie takiej informacji mogłoby 
wprowadzić nabywcę w błąd.

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

Or. hu

Poprawka 553
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część A – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże w przypadku gdy stosowanie 
innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności 
określonych w art. 9, uniemożliwiałoby 
konsumentom w państwie członkowskim, 
w którym żywność jest wprowadzana do 
obrotu, poznanie prawdziwego charakteru 
żywności oraz odróżnienie go od 
żywności, z którą mogłaby być mylona, 
nazwa żywności powinna być uzupełniona 
innymi informacjami opisowymi, które 
powinny znajdować się w pobliżu nazwy 
żywności.

Jednakże w przypadku gdy stosowanie 
innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności 
określonych w art. 9, uniemożliwiałoby 
konsumentom w państwie członkowskim, 
w którym żywność jest wprowadzana do 
obrotu, poznanie prawdziwego charakteru 
żywności oraz odróżnienie go od 
żywności, z którą mogłaby być mylona, 
nazwa żywności powinna być uzupełniona 
innymi informacjami opisowymi, które 
powinny znajdować się w tym samym polu 
widzenia, obok nazwy żywności i być 
napisane wyraźną i łatwą do odczytania 
czcionką.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje opisowe powinny znajdować się w tym samym polu widzenia co nazwa, być 
napisane łatwą do odczytania czcionką, tak aby nie wprowadzać w błąd konsumentów.



PE431.151v01-00 36/52 AM\800455PL.doc

PL

Poprawka 554
Glenis Willmott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku produktów mięsnych, 
które mają formę płata, sztuki mięsa, 
plastra, porcji lub tuszy zwierzęcej oraz w 
przypadku produktów rybnych nazwa 
żywności wskazuje na obecność wszelkich 
dodanych składników pochodzących od 
innego zwierzęcia niż zwierzę stanowiące 
podstawowy składnik produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące rodzajów mięsa i ryb zawartych w produkcie mięsnym nie powinny 
wprowadzać konsumentów w błąd.

Poprawka 555
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

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

Poprawka 556
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Poprawka 557
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część C a (nowa)

Poprawka

CZĘŚĆ Ca – NAZWA HANDLOWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
STWARZAJĄCA POZORY INNEGO PRODUKTU ŻYWNOŚCIOWEGO 
Nr. Odstępstwo co do rodzaju, właściwości i składu Nazwa handlowa
1. W przypadku sera całkowite lub częściowe 

zastąpienie tłuszczu mlecznego tłuszczem 
roślinnym

Produkt seropodobny

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

Produkt szynkopodobny

Or. de

Uzasadnienie

Klienci są wprowadzani w błąd w związku z coraz częstszym stosowaniem podróbek 
produktów żywnościowych, w których składniki zastępuje się tańszymi składnikami 
zastępczymi.

Poprawka 558
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – rząd 17

Tekst proponowany przez Komisję

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

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

„mięso …” i nazwa(-y)2 gatunków 
zwierząt, z których pochodzi.

Gatunek Tłuszcz 
(%)

Tkanka 
łączna3

( %)
�.

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

25 25

Świnie 30 25

Ptaki i króliki 15 10

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

Poprawka

Definicja kategorii środka spożywczego Oznaczenie

                                               
1 Przepona i żwacze stanowią część mięśni szkieletowych, natomiast serce, język, mięśnie głowy (inne 
niż żwacze), mięśnie nadgarstka, skok i ogon są wyłączone z tego zakresu.
2 W przypadku etykietowania w języku angielskim, niniejsze oznaczenie może być zastąpione nazwą 
rodzajową danych gatunków zwierząt.
3 Zawartość tkanki łącznej oblicza się na podstawie stosunku zawartości kolagenu do zawartości białka 
mięsa. Zawartość kolagenu oznacza zawartość hydroksyproliny pomnożoną przez 8.
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17. Mięśnie szkieletowe1 gatunków ssaków i ptaków 
uznane za odpowiednie do spożycia przez ludzi, z 
naturalnie zawartą lub przynależną tkanką, w 
przypadku, gdy mięso stanowi składnik innej żywności. 
Produkty objęte definicją wspólnotową „mięsa 
odkostnionego mechanicznie” wyłącza się z zakresu 
niniejszej definicji.

„mięso …” i nazwa(-y)2 gatunków 
zwierząt, z których pochodzi, 
wraz ze słowami „z czego” i z 
całkowitą zawartością tłuszczu i 
tkanki łącznej (w %)

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 559
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – rząd 17 – lewa kolumna – definicja

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

17. Mięśnie szkieletowe gatunków ssaków 
i ptaków uznane za odpowiednie do 
spożycia przez ludzi, z naturalnie zawartą 
lub przynależną tkanką, gdzie całkowita 
zawartość tłuszczu i tkanki łącznej nie 
przekracza wartości wskazanych poniżej, 
oraz w przypadku, gdy mięso stanowi 
składnik innej żywności. Produkty objęte 
definicją wspólnotową „mięsa 
odkostnionego mechanicznie” włącza się 
w zakres niniejszej definicji tylko wtedy, 
gdy spełniają one wymogi zawarte 
w załączniku III sekcja V rozdział III 
pkt 3 rozporządzenia (WE) 853/2004.

Or. de

                                               
1 Przepona i żwacze stanowią część mięśni szkieletowych, natomiast serce, język, mięśnie głowy (inne 
niż żwacze), mięśnie nadgarstka, skok i ogon są wyłączone z tego zakresu.
2 W przypadku etykietowania w języku angielskim, niniejsze oznaczenie może być zastąpione nazwą 
rodzajową danych gatunków zwierząt.
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Uzasadnienie

„Mięso odkostnione mechanicznie”, które produkuje się za pomocą nowoczesnej techniki
w warunkach niskiego ciśnienia, odpowiada pod względem higienicznym i jakościowym 
jakości mięsa mielonego. W niektórych krajach UE pojęcie „mięsa odkostnionego 
mechanicznie” wywołuje na tyle negatywne skojarzenia, że wysokiej jakości produkt nie może 
się sprzedać. Prowadzi to do zwiększenia ostatecznego kosztu zakupu dla konsumenta w tych 
krajach i powoduje ogromne zakłócenia konkurencji.

Poprawka 560
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – rząd 17 – lewa kolumna – tabela – ostatni rząd

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ptaki i króliki 15 10 Ptaki i króliki 30 25

Or. de

Uzasadnienie

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung

befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.
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Poprawka 561
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – rząd 18 – lewa kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

18. Wszystkie rodzaje produktów objętych 
definicją „mięso odkostnione 
mechanicznie” oraz spełniających wymogi 
zawarte w załączniku III sekcja V rozdział 
III pkt 3 rozporządzenia (WE) 853/2004.

Or. de

Uzasadnienie

Niezbędne uzupełnienie w celu odróżnienia od zmienionego załącznika VI – część B – tabela –
wiersz siedemnasty – kolumna pierwsza.

Poprawka 562
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – rząd 18 – prawa kolumna 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zob. wyżej. Procentowa zawartość tłuszczu i tkanki łącznej powinna zawsze być podawana w 
wykazie składników.
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Poprawka 563
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część C – wykaz – rząd 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Enzymy1

________________________________ 1Nazwa 
szczególna lub numer WE nie muszą być 
oznaczane.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatki: Szereg dodatków ma bardzo długie lub techniczne nazwy, które nie wnoszą 
dodatkowych informacji dla konsumentów, lecz zajmują wiele miejsca na etykiecie. Dlatego 
też wydaje się uzasadnione, aby pozwolić na używanie krótszych lub rodzajowych nazw.
Enzymy: Właściwe nazwy enzymów nie dostarczają konsumentom odpowiednich informacji i 
mogą należeć do różnych kategorii. Ogólna nazwa „enzymy” dostarczy konsumentom 
właściwych informacji na temat produktu. Takie podejście nie jest wyjątkowe i stosuje się je 
od lat w przypadku skrobii modyfikowanych.

Poprawka 564
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część C – wykaz – rząd 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ekstrakt z celulozy 1
__________________________________     
1Nazwa szczególna lub numer WE nie muszą być 
oznaczane.

Or. de

Uzasadnienie

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.
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Poprawka 565
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa
w przypadku żywności:

1. Oznaczanie ilości netto nie jest 
obowiązkowe w przypadku żywności:

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

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

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

b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół.
ba) dla której wprowadzono zwolnienia na 
mocy innych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie natury językowej w celu dostosowania do terminologii używanej do tej pory w 
dyrektywie (wersja niemiecka) w sprawie etykietowania 2000/13/WE („Nettofüllmenge“).

Odnośnie do litery a): przedmiotowe produkty są zazwyczaj wystawiane do sprzedaży 
konsumeckiej bez opakowania.  Sformułowanie „lub” zamiast „i” w bardziej dokładny 
sposób obejmuje tę kategorię produktów.

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

Poprawka 566
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 567
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

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

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie szereg państw na mocy prawa krajowego wprowadziło odstępstwa od wskazywania 
ilości netto (np. Francja, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania). Jeśli odstępstwa te zostaną 
uchylone, w załączniku będzie trzeba ustanowić ilość 50 g i 100 g jako najniższy wspólny 
mianownik.
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Poprawka 568
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 569
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

- 15% zalecanego dziennego spożycia 
zawarte w 100 g lub w porcji w przypadku 
żywności o stałej konsystencji lub
- 7,5% zalecanego dziennego spożycia w 
100 ml lub porcji w przypadku pokarmów 
płynnych lub
- 5% zalecanego dziennego spożycia na 
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100 kcal (12% zalecanego dziennego 
spożycia na 1 MJ) lub 
- ilość przewidzianą w wyjątkach 
określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) 
nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
dodawania do żywności witamin i 
składników mineralnych oraz niektórych 
innych substancji, lub
- opakowanie, jeśli opakowanie zawiera 
wyłącznie jedną porcję.

Or. en

Uzasadnienie

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Poprawka 570
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości spożycia

Energia lub 
składnik odżywczy

Referencyjne 
wartości 
spożycia
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Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 2000 kcal

białka 80 g
Tłuszcz ogółem 70 g Tłuszcz ogółem 70 g
Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g Kwasy tłuszczowe 
nasycone

20 g

Węglowodany 230 g Węglowodany 230 g
Cukry 90 g Cukry 90 g
Sól 6 g Sód 2,4 g

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić białko, ponieważ jest to niezbędny do życia składnik odżywczy, który wnosi 
też wkład w wartość energetyczną. Podanie osobnej wartości dla cukru nie jest konieczne, 
ponieważ uwzględniono łączną ilość węglowodanów. Wartość energetyczną należy wyrazić 
wyłącznie w kilokaloriach, ponieważ takie oznaczenie jest zrozumiałe dla konsumenta i przez 
niego stosowane.

Poprawka 571
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B – tabela – rząd 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatek cukru1 45 g
__________________________________ 1Jeśli  
do żywności dodano cukier rafinowany, podaje 
się także jego zawartość i wartość procentową 
wartości referencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Określona na 45 g zawartość cukru została zaproponowana przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności. 
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Poprawka 572
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B – rzędy 4 a, b, c, d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości 
spożycia

Energia lub 
składnik 
odżywczy

Referencyjne 
wartości 
spożycia

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Tłuszcz ogółem 70 g Tłuszcz ogółem 70 g
Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g Kwasy tłuszczowe 
nasycone

20 g

Jednonienasycone 
kwasy tłuszczowe

34 g

wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe

16 g

Kwasy tłuszczowe 
Omega 6

14 g

Kwasy tłuszczowe 
Omega 3

2,2 g

Węglowodany 230 g Węglowodany 230 g
Cukry 90 g Cukry 90 g
Sól 6 g Sól 6 g

Or. ro

Uzasadnienie

Lista de nutrienţi este bine să fie mai exhaustivă, deoarece unele tipuri de grăsimi oferă 
beneficii de sănătate iar consumatorii pot să aleagă produse pe baza acestor informaţii.

Poprawka 573
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia lub Referencyjne Energia lub Referencyjne 
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składnik 
odżywczy

wartości 
spożycia

składnik 
odżywczy

wartości 
spożycia1

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia

Tłuszcz ogółem 70 g Tłuszcz ogółem
Kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

20 g Kwasy tłuszczowe 
nasycone

Węglowodany 230 g Węglowodany
Cukry 90 g Cukry
Sól 6 g Sól

1Wartości mają zostać określone w 
nawiązaniu do art. 31 ust. 3a 

Or. en

Uzasadnienie

Wartości przewidziane obecnie w załączniku XI różnią się od zalecanych, np. przez brytyjską 
Agencję ds. Standardów Żywności czy WHO. Z konkluzji zawartych w najnowszej opinii 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wartości referencyjnych 
dotyczących żywienia (z dnia 5 sierpnia 2009 r.) wynika, że w odniesieniu do cukrów nie 
można przedstawić żadnych zaleceń ze względu na brak wystarczających danych. Rozsądne 
jest zatem, by przed ustaleniem wartości referencyjnych, które nie są powszechnie 
akceptowane, kontynuować analizowanie wyników badań naukowych. 

Poprawka powiązana z poprawką do art. 31 ust. 3a (nowy).

Poprawka 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – część C a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część Ca – Graficzna prezentacja 
informacji o wartości odżywczej
Jeśli informacja o wartości odżywczej jest 
przedstawiana również graficznie, może 
być ona podawana obok innych 
graficznych prezentacji także w jednym 
z następujących formatów:

Wykres słupkowy
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100 g zawiera:
kcal / cukry / tłuszcze / kwasy tłuszczowe nasycone / sól

część procentowa zalecanego dziennego spożycia osoby dorosłej

Model 1 plus 4

Wariant 1

na porcję (porcja = 50 g)
wartość energetyczna / cukry / tłuszcze / kwasy tłuszczowe nasycone / sól

orientacyjne wartości jako część procentowa zalecanego dziennego spożycia

Wariant 2

na porcję (porcja = 50 g)
wartość energetyczna / cukry / tłuszcze / kwasy tłuszczowe nasycone / sól

orientacyjne wartości jako część procentowa zalecanego dziennego spożycia

Or. de
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Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy czytać razem z poprawką tej samej autorki do art. 33 ust. 1. 
Graficzna prezentacja może przyczynić się w znacznym stopniu do lepszego zrozumienia przez 
konsumentów informacji o wartości odżywczej. 

Poprawka 575
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XIIIa
KATEGORIE ŻYWNOŚCI

o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. b 

W odniesieniu do żywności należącej do 
poniższych kategorii należy bezwzględnie 
korzystać z wielokolorowego systemu 
kodowego.
- dania gotowe
-gotowe produkty pochodzenia 
zwierzęcego
- paczkowane przekąski
- płatki śniadaniowe
- napoje oprócz soków owocowych w 
rozumieniu dyrektywy Rady 2001/112/WE 
z dnia 20 grudnia 2001 r.

Or. en


