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Poprawka 108
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(15) Przepisy unijne powinny mieć
zastosowanie tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
stosowania rozporządzenia nie powinien 
obejmować działań w rodzaju 
okazjonalnego przygotowywania, 
podawania i sprzedaży żywności przez 
osoby prywatne w ramach imprez 
charytatywnych, lokalnych kiermaszy lub 
spotkań.

(15) Przepisy unijne mają zastosowanie 
tylko do przedsiębiorstw, tj. do podmiotów, 
które, zakładając pewną ciągłość i 
organizację, prowadzą dochodową 
działalność gospodarczą. Zakres 
stosowania rozporządzenia nie obejmuje 
działań w rodzaju okazjonalnego 
przygotowywania, dostarczania środków 
spożywczych, podawania posiłków oraz
sprzedaży lub bezpłatnego wydawania 
żywności przez osoby prywatne, na 
przykład w ramach imprez 
charytatywnych, lokalnych kiermaszy lub 
spotkań, ani działań takich jak różne 
formy bezpośredniej sprzedaży żywności 
przez rolników.

Or. it

Poprawka 109
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(15a) Aby uniknąć nadmiernego 
obciążenia, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw sektora drobnej 
wytwórczości spożywczej oraz placówek 
detalicznych sprzedających żywność, do 
których zalicza się również małe i średnie 
przedsiębiorstwa świadczące usługi 
żywienia zbiorowego, należy je zwolnić 
z obowiązku etykietowania. 
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Poprawka 110
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

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

(24) Niektóre składniki lub inne substancje 
lub produkty (takie jak substancje 
pomocnicze w przetwórstwie) stosowane w 
produkcji środków spożywczych i 
pozostające w nich po zakończeniu procesu 
produkcyjnego mogą powodować alergie 
lub reakcje nietolerancji u niektórych osób, 
przy czym niektóre z tych alergii lub 
reakcji nietolerancji stanowią zagrożenie 
dla zdrowia osób, u których występują. 
Ważne jest zatem, aby podawać informacje 
na temat obecności dodatków do żywności, 
substancji pomocniczych w przetwórstwie 
i innych substancji o naukowo 
dowiedzionym działaniu alergizującym lub 
produktów, które mogą powodować alergie 
lub reakcje nietolerancji, aby umożliwić 
konsumentom, szczególnie tym z alergiami 
pokarmowymi lub nietolerancją 
pokarmową dokonywanie świadomych 
wyborów, które są dla nich bezpieczne.
Śladowe ilości takich substancji powinny 
zostać również oznaczone, tak aby osoby z 
poważnymi alergiami mogły dokonywać 
bezpiecznych wyborów. W tym celu należy 
ustanowić wspólne przepisy.

Or. sv

Poprawka 111
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły
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Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(27a) Mając na uwadze rezolucję 
Parlamentu Europejskiego, opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego1, prace Komisji oraz obawy 
opinii publicznej dotyczące szkodliwości 
alkoholu, zwłaszcza dla młodych i 
szczególnie narażonych konsumentów, 
Komisja wraz z państwami członkowskimi 
powinny stworzyć definicję napojów 
alkoholowych o niskiej zawartości 
alkoholu (ang. alcopops) kierowanych 
specjalnie do młodzieży. Ponieważ są to 
napoje alkoholowe, powinny one podlegać 
surowszym wymogom w zakresie 
etykietowania oraz być wyraźnie 
oddzielone od napojów bezalkoholowych 
w sklepach.
__________________
1 Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 81.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka 21 pierwsze czytanie.

Poprawka 113
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy unijne dotyczące 
etykietowania wina. Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 
2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku)12 określa zasady 
zapewniające ochronę i odpowiednie 
informowanie konsumentów. Z tego 
względu właściwe jest na tym etapie 
wyłączenie wina z obowiązku 
zamieszczania listy składników oraz 
informacji o wartości odżywczej. Podobnie 
ochrona konsumentów w zakresie 
niektórych napojów alkoholowych jest 
zapewniona rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiającym ogólne zasady definicji, 
opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów 
winopochodnych i aromatyzowanych 
koktajli winopodobnych13 oraz 
rozporządzeniem 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 spirytusowych14. Należy zatem 
zastosować to samo wyłączenie do 
napojów objętych tymi dwoma 
rozporządzeniami.

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat napojów 
alkoholowych. Istnieją już szczególne 
przepisy unijne dotyczące etykietowania 
wina. Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiające wspólną organizację rynków 
rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku)12 określa zasady 
zapewniające ochronę i odpowiednie 
informowanie konsumentów. Z tego 
względu właściwe jest na tym etapie 
wyłączenie wina z obowiązku 
zamieszczania listy składników oraz 
informacji o wartości odżywczej. Podobnie 
ochrona konsumentów w zakresie 
niektórych napojów alkoholowych jest 
zapewniona rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiającym ogólne zasady definicji, 
opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów 
winopochodnych i aromatyzowanych 
koktajli winopodobnych13 oraz 
rozporządzeniem 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 spirytusowych14. Należy zatem 
zastosować to samo wyłączenie do 
napojów objętych tymi dwoma 
rozporządzeniami.
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Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 114
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(29) Należy jednakowo traktować napoje 
winopodobne, wina aromatyzowane, 
aromatyzowane napoje winopochodne, 
aromatyzowane koktajle winopodobne 
i napoje spirytusowe oraz zapewnić 
stosowanie do tych napojów tych samych 
wymogów prawa w zakresie informacji 
o żywności. Dlatego też wyłączenie z 
obowiązku zamieszczania listy składników 
oraz informacji o wartości odżywczej 
powinno dotyczyć również napojów o 
zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% 
objętości uzyskanych z fermentacji 
owoców lub warzyw, miodu pitnego oraz 
wszelkich rodzajów piwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(30) W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna sporządzić jednak sprawozdanie 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy niektóre kategorie napojów powinny 
być wyłączone, w szczególności, z 

(30) W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna sporządzić jednak sprawozdanie 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy wszystkie kategorie napojów 
alkoholowych powinny być wyłączone, w 
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obowiązku podawania informacji na temat 
wartości energetycznej, oraz podając 
powody uzasadniające ewentualne 
wyłączenia, przy uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii. Komisja 
może również w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia.

szczególności, z obowiązku podawania 
informacji na temat wartości 
energetycznej, oraz podając powody 
uzasadniające ewentualne wyłączenia, przy 
uwzględnieniu potrzeby zapewnienia 
spójności z innymi właściwymi politykami 
Unii. Komisja powinna również – w 
stosownych przypadkach – zaproponować 
szczególne wymogi w kontekście 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 116
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(30) W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna sporządzić jednak sprawozdanie 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy niektóre kategorie napojów powinny 
być wyłączone, w szczególności, z 
obowiązku podawania informacji na temat 
wartości energetycznej, oraz podając 
powody uzasadniające ewentualne 
wyłączenia, przy uwzględnieniu potrzeby 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii. Komisja 
może również w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia.

(30) W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna sporządzić jednak sprawozdanie 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy napoje alkoholowe powinny być 
wyłączone, w szczególności, z obowiązku 
podawania informacji na temat wartości 
energetycznej, oraz podając powody 
uzasadniające ewentualne wyłączenia, przy 
uwzględnieniu potrzeby zapewnienia 
spójności z innymi właściwymi politykami 
Unii. Komisja może również w razie 
konieczności zaproponować szczególne 
wymogi w kontekście niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby odmiennie traktować różne kategorie napojów alkoholowych, zarówno 
jeżeli chodzi o oznaczanie składników i wartości odżywczej, jak i wartości energetycznej. 
Wszystkie te aspekty powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu Komisji, które ma zostać 
sporządzone w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia. Chociaż Rada 
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zaproponowała możliwość odmiennego traktowania, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu w 
pierwszym czytaniu nie powinno być dyskryminacji między różnymi kategoriami napojów 
alkoholowych.

Poprawka 117
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(31) Należy zapewnić określenie kraju lub 
miejsca pochodzenia danego środka 
spożywczego, w przypadku gdy brak jego 
określenia mógłby wprowadzać 
konsumentów w błąd co do kraju lub 
miejsca rzeczywistego pochodzenia danego 
produktu. We wszystkich przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności powinno być zapewnione w taki 
sposób, aby nie zmylić konsumenta, na 
podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów, 
które zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia danego środka spożywczego. 
Takie kryteria nie powinny mieć
zastosowania do określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

(31) Należy wprowadzić obowiązek 
określenia kraju lub miejsca pochodzenia 
danego środka spożywczego, zgodnie z art. 
25, w przypadku gdy brak jego określenia 
mógłby wprowadzać konsumentów w błąd 
co do kraju lub miejsca rzeczywistego 
pochodzenia danego produktu. We 
wszystkich przypadkach określenie kraju 
lub miejsca pochodzenia żywności 
powinno być zapewnione w taki sposób, 
aby nie zmylić konsumenta, na podstawie 
jasno zdefiniowanych kryteriów, które 
zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia danego środka spożywczego. 
Takie kryteria nie mają zastosowania do 
określeń dotyczących nazwy lub adresu 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym.

Or. it
Uzasadnienie

Zob. poprawka 309 dotycząca stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(31) Należy zapewnić określenie kraju lub (31) Należy zapewnić określenie kraju lub 
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miejsca pochodzenia danego środka 
spożywczego, w przypadku gdy brak jego 
określenia mógłby wprowadzać 
konsumentów w błąd co do kraju lub 
miejsca rzeczywistego pochodzenia danego 
produktu. We wszystkich przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności powinno być zapewnione w taki 
sposób, aby nie zmylić konsumenta, na 
podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów, 
które zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia danego środka spożywczego. 
Takie kryteria nie powinny mieć 
zastosowania do określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

miejsca pochodzenia danego środka 
spożywczego obowiązkowo zgodnie z art. 
9 ust. 1 (i) oraz w przypadku gdy brak jego 
określenia mógłby wprowadzać 
konsumentów w błąd co do kraju lub 
miejsca rzeczywistego pochodzenia danego 
produktu. We wszystkich przypadkach 
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
żywności powinno być zapewnione w taki 
sposób, aby nie zmylić konsumenta, na 
podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów, 
które zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia danego środka spożywczego. 
Takie kryteria nie powinny mieć 
zastosowania do określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 309 pierwsze czytanie.

Poprawka 119
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(32) W niektórych przypadkach podmioty 
działające na rynku spożywczym mogą 
chcieć wskazać – na zasadzie 
dobrowolności – miejsce pochodzenia 
danego środka spożywczego, aby zwrócić 
uwagę konsumentów na cechy jakościowe 
ich produktu. Takie określenia powinny 
również spełniać zharmonizowane 
kryteria.

skreślony

Or. it
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Poprawka 120
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii w 
odniesieniu do wołowiny i produktów z 
wołowiny1 w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii 
Europejskiej często wybierają inne 
rodzaje mięsa, takie jak mięso ze świń, 
owiec, kóz oraz mięso drobiowe. Dlatego 
należy wprowadzić obowiązkowe 
oznaczanie miejsca pochodzenia tych 
produktów. Szczególne wymogi w 
odniesieniu do pochodzenia mogą różnić 
się dla poszczególnych rodzajów mięsa w 
zależności od cech danego gatunku 
zwierząt. Należy zapewnić wprowadzenie 
w drodze przepisów wykonawczych 
obowiązkowych wymogów, które mogą 
różnić się dla poszczególnych rodzajów 
mięsa przy uwzględnieniu zasady
proporcjonalności i obciążenia 
administracyjnego dla podmiotów 
działających na rynku spożywczym i 
organów wykonawczych.

skreślony

__________________
15. Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania wołowiny i produktów z 
wołowiny (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).
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Or. nl

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby obowiązkowe oznaczanie pochodzenia wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego oraz drobiu nie było interpretowane jako oznaczanie jakości. Bez względu na to, w 
jakim państwie członkowskim żywność jest produkowana, musi mieć wysoką jakość w całej 
UE. Obowiązkowe oznaczanie pochodzenia będzie stanowić dodatkowe obciążenie 
administracyjne dla podmiotów gospodarczych.

Poprawka 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii w 
odniesieniu do wołowiny i produktów z 
wołowiny15 w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii często 
wybierają inne rodzaje mięsa, takie jak 
mięso ze świń, owiec, kóz oraz mięso 
drobiowe. Dlatego należy wprowadzić 
obowiązkowe oznaczanie miejsca 
pochodzenia tych produktów. Szczególne 
wymogi w odniesieniu do pochodzenia 
mogą różnić się dla poszczególnych 
rodzajów mięsa w zależności od cech 
danego gatunku zwierząt. Należy zapewnić 
wprowadzenie w drodze przepisów 
wykonawczych obowiązkowych 
wymogów, które mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa przy 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności i 
obciążenia administracyjnego dla 
podmiotów działających na rynku 
spożywczym i organów wykonawczych.

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii w 
odniesieniu do wołowiny i produktów z 
wołowiny15 w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii często 
wybierają inne rodzaje mięsa, takie jak 
mięso ze świń, owiec, kóz oraz mięso 
drobiowe. Dlatego należy wprowadzić 
obowiązkowe oznaczanie miejsca 
pochodzenia tych produktów, również w 
przypadku gdy produkty te są używane w 
przetworzonej żywności. Szczególne 
wymogi w odniesieniu do pochodzenia 
mogą różnić się dla poszczególnych 
rodzajów mięsa w zależności od cech 
danego gatunku zwierząt. Należy zapewnić 
wprowadzenie w drodze przepisów 
wykonawczych obowiązkowych 
wymogów, które mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa przy 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności i 
obciążenia administracyjnego dla 
podmiotów działających na rynku 
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spożywczym i organów wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni wiedzieć, skąd pochodzi mięso, również wówczas gdy mięso jest 
używane w przetworzonej żywności. W przeciwnym razie konsumenci mogą zostać 
wprowadzeni w błąd, myśląc, że skoro przetworzony produkt pochodzi z określonego miejsca, 
mięso również pochodzi z tego samego miejsca, chociaż wcale nie musi tak być. Wielu 
konsumentów zwraca dużą uwagę na dobrostan zwierząt oraz oddziaływanie na środowisko 
transportu mięsa na duże odległości, takie informacje muszą być zatem dostępne.

Poprawka 122
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wołowiny i produktów 
z wołowiny15 w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii 
Europejskiej często wybierają inne rodzaje 
mięsa, takie jak mięso ze świń, owiec, kóz 
oraz mięso drobiowe. Dlatego należy 
wprowadzić obowiązkowe oznaczanie 
miejsca pochodzenia tych produktów. 
Szczególne wymogi w odniesieniu do 
pochodzenia mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa w 
zależności od cech danego gatunku 
zwierząt. Należy zapewnić wprowadzenie 
w drodze przepisów wykonawczych 
obowiązkowych wymogów, które mogą 
różnić się dla poszczególnych rodzajów 
mięsa przy uwzględnieniu zasady 
proporcjonalności i obciążenia 

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wołowiny i produktów 
z wołowiny15 w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii 
Europejskiej często wybierają inne rodzaje 
mięsa, takie jak mięso ze świń, owiec, kóz 
oraz mięso drobiowe. Dlatego należy 
wprowadzić obowiązkowe oznaczanie 
miejsca pochodzenia tych produktów. 
Należy zapewnić wprowadzenie w drodze 
przepisów wykonawczych obowiązkowych 
wymogów.
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administracyjnego dla podmiotów 
działających na rynku spożywczym i 
organów wykonawczych.

Or. it

Poprawka 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii w 
odniesieniu do wołowiny i produktów z 
wołowiny15 w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii często 
wybierają inne rodzaje mięsa, takie jak 
mięso ze świń, owiec, kóz oraz mięso 
drobiowe. Dlatego należy wprowadzić 
obowiązkowe oznaczanie miejsca 
pochodzenia tych produktów. Szczególne 
wymogi w odniesieniu do pochodzenia 
mogą różnić się dla poszczególnych 
rodzajów mięsa w zależności od cech 
danego gatunku zwierząt. Należy zapewnić 
wprowadzenie w drodze przepisów 
wykonawczych obowiązkowych 
wymogów, które mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa przy 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności i 
obciążenia administracyjnego dla 
podmiotów działających na rynku 
spożywczym i organów wykonawczych.

(33) Określanie miejsca pochodzenia jest 
obecnie obowiązkowe w Unii w 
odniesieniu do wołowiny i produktów z 
wołowiny15 w następstwie kryzysu 
związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła i stworzyło ono pewne oczekiwania 
ze strony konsumentów. Sporządzona 
przez Komisję ocena skutków potwierdza, 
że pochodzenie mięsa wydaje się mieć 
pierwszorzędne znaczenie dla 
konsumentów. Konsumenci w Unii często 
wybierają inne rodzaje mięsa, takie jak 
mięso ze świń, owiec, kóz oraz mięso 
drobiowe. Dlatego należy wprowadzić 
obowiązkowe oznaczanie miejsca 
pochodzenia tych produktów, również w 
przypadku gdy produkty te są używane w 
przetworzonej żywności. W przypadku 
mięsa i drobiu kraj lub miejsce 
pochodzenia można podać jako jedno 
miejsce tylko w przypadku, gdy zwierzęta 
urodziły się, były hodowane i poddane 
ubojowi w tym samym kraju lub miejscu. 
W innych przypadkach należy podać 
informacje o każdym z poszczególnych 
miejsc urodzenia, hodowli i uboju.
Szczególne wymogi w odniesieniu do 
pochodzenia mogą różnić się dla 
poszczególnych rodzajów mięsa w 
zależności od cech danego gatunku 
zwierząt. Należy zapewnić wprowadzenie 
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w drodze przepisów wykonawczych 
obowiązkowych wymogów, które mogą 
różnić się dla poszczególnych rodzajów 
mięsa przy uwzględnieniu zasady 
proporcjonalności i obciążenia 
administracyjnego dla podmiotów 
działających na rynku spożywczym i 
organów wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(33a) Konsumenci mają również wysokie 
oczekiwania co do informacji na temat 
pochodzenia podstawowych składników 
żywności, zwłaszcza w przypadku 
produktów jednoskładnikowych oraz 
składników zawierających najcięższą 
część końcowego środka spożywczego. 
Dlatego należy obowiązkowo podawać 
informację o pochodzeniu składnika 
stanowiącego co najmniej 50% wagi 
wyprodukowanego środka spożywczego.
Szczegółowe wymogi dotyczące 
oznaczania pochodzenia mogą jednak 
różnić się między różnymi rodzajami 
składników w zależności od ich 
właściwości i celu ich użycia. Należy 
przyjąć środki wykonawcze, które 
uwzględnią zasadę proporcjonalności oraz 
obciążenia administracyjne dla 
podmiotów działających na rynku 
żywności, a także organy odpowiedzialne 
za stosowanie przepisów.
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Or. fr

Poprawka 125
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(34) Przepisy dotyczące obowiązkowego 
określenia miejsca pochodzenia zostały 
opracowane na podstawie podejść 
wertykalnych, odnoszących się na
przykład do miodu, owoców i warzyw, ryb, 
wołowiny i produktów z wołowiny oraz 
oliwy z oliwek. Istnieje potrzeba zbadania 
możliwości rozszerzenia obowiązkowego 
oznaczania pochodzenia na inne środki 
spożywcze. Należy zatem zwrócić się do 
Komisji o przygotowanie sprawozdań 
obejmujących następujące środki 
spożywcze: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina, mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik w 
produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze; 
produkty zawierające jeden składnik; oraz 
składniki, które stanowią więcej niż 50% 
środka spożywczego. Ponieważ mleko jest 
jednym z produktów, w odniesieniu do 
których określenie miejsca pochodzenia 
jest uważane za szczególnie istotne, należy 
jak najszybciej udostępnić sprawozdanie 
Komisji dotyczące tego produktu. W 
oparciu o wnioski tych sprawozdań 
Komisja może przedstawić propozycje 
zmiany odpowiednich przepisów unijnych 
lub podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest 
to właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

skreślony

__________________
20. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
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1019/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. w 
sprawie norm handlowych w odniesieniu 
do oliwy z oliwek (Dz.U. L 155 z 
14.6.2002, s. 27).

Or. nl

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby obowiązkowe oznaczanie pochodzenia wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego oraz drobiu nie było interpretowane jako oznaczanie jakości. Zasada ta dotyczy 
również mleka, mleka w produktach mlecznych i nieprzetworzonej żywności. Bez względu na 
to, w jakim państwie członkowskim żywność jest produkowana, musi mieć wysoką jakość w 
całej UE. Obowiązkowe oznaczanie pochodzenia będzie stanowić dodatkowe obciążenie 
administracyjne dla podmiotów gospodarczych.

Poprawka 126
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(34) Przepisy dotyczące obowiązkowego 
określenia miejsca pochodzenia zostały 
opracowane na podstawie podejść 
wertykalnych, odnoszących się na przykład 
do miodu16, owoców i warzyw17, ryb18, 
wołowiny i produktów z wołowiny19 oraz 
oliwy z oliwek20. Istnieje potrzeba 
zbadania możliwości rozszerzenia 
obowiązkowego oznaczania pochodzenia 
na inne środki spożywcze. Należy zatem 
zwrócić się do Komisji o przygotowanie 
sprawozdań obejmujących następujące 
środki spożywcze: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina, mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik 
w produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze; 
produkty zawierające jeden składnik; oraz 
składniki, które stanowią więcej niż 50% 
środka spożywczego. Ponieważ mleko jest 
jednym z produktów, w odniesieniu do 

(34) Przepisy dotyczące obowiązkowego 
określenia miejsca pochodzenia zostały 
opracowane na podstawie podejść 
wertykalnych, odnoszących się na przykład 
do miodu16, owoców i warzyw17, ryb18, 
wołowiny i produktów z wołowiny19 oraz 
oliwy z oliwek20. Istnieje potrzeba 
rozszerzenia obowiązkowego oznaczania 
pochodzenia na inne środki spożywcze, 
takie jak: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina; mleko; mleko wykorzystywane 
jako składnik w produktach mlecznych; 
mięso wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze; 
produkty zawierające jeden składnik. 
Ponieważ mleko jest jednym z produktów, 
w odniesieniu do których określenie 
miejsca pochodzenia jest uważane za 
szczególnie istotne, należy jak najszybciej 
udostępnić sprawozdanie Komisji 
dotyczące tego produktu. W oparciu o 
wnioski tych sprawozdań Komisja może 
przedstawić propozycje zmiany 
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których określenie miejsca pochodzenia 
jest uważane za szczególnie istotne, należy 
jak najszybciej udostępnić sprawozdanie 
Komisji dotyczące tego produktu. W 
oparciu o wnioski tych sprawozdań 
Komisja może przedstawić propozycje 
zmiany odpowiednich przepisów unijnych 
lub podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest 
to właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

odpowiednich przepisów unijnych lub 
podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest to 
właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

Or. it

Poprawka 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(34) (34) Przepisy dotyczące 
obowiązkowego określenia miejsca 
pochodzenia zostały opracowane na 
podstawie podejść wertykalnych, 
odnoszących się na przykład do miodu16, 
owoców i warzyw17, ryb18, wołowiny 
i produktów z wołowiny19 oraz oliwy 
z oliwek20. Istnieje potrzeba zbadania 
możliwości rozszerzenia obowiązkowego 
oznaczania pochodzenia na inne środki 
spożywcze. Należy zatem zwrócić się do 
Komisji o przygotowanie sprawozdań 
obejmujących następujące środki 
spożywcze: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina, mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik 
w produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze oraz 
składniki, które stanowią więcej niż 50% 
środka spożywczego. Ponieważ mleko jest 
jednym z produktów, w odniesieniu do 
których określenie miejsca pochodzenia 
jest uważane za szczególnie istotne, należy 

(34) (34) Przepisy dotyczące 
obowiązkowego określenia miejsca 
pochodzenia zostały opracowane na 
podstawie podejść wertykalnych, 
odnoszących się na przykład do miodu16, 
owoców i warzyw17, ryb18, wołowiny 
i produktów z wołowiny19 oraz oliwy 
z oliwek20. Istnieje potrzeba zbadania 
możliwości rozszerzenia obowiązkowego 
oznaczania pochodzenia na inne środki 
spożywcze. Należy zatem zwrócić się do 
Komisji o przygotowanie sprawozdań 
obejmujących następujące środki 
spożywcze: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina, mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik 
w produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik oraz
nieprzetworzone środki spożywcze. 
Ponieważ mleko jest jednym z produktów, 
w odniesieniu do których określenie 
miejsca pochodzenia jest uważane za 
szczególnie istotne, należy jak najszybciej 
udostępnić sprawozdanie Komisji 
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jak najszybciej udostępnić sprawozdanie 
Komisji dotyczące tego produktu. W
oparciu o wnioski tych sprawozdań 
Komisja może przedstawić propozycje 
zmiany odpowiednich przepisów unijnych 
lub podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest 
to właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

dotyczące tego produktu. W oparciu o 
wnioski tych sprawozdań Komisja może 
przedstawić propozycje zmiany 
odpowiednich przepisów unijnych lub 
podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest to 
właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

Or. fr

Poprawka 128
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(34) Przepisy dotyczące obowiązkowego 
określenia miejsca pochodzenia zostały 
opracowane na podstawie podejść 
wertykalnych, odnoszących się na przykład 
do miodu16, owoców i warzyw17, ryb18, 
wołowiny i produktów z wołowiny19 oraz 
oliwy z oliwek20. Istnieje potrzeba 
zbadania możliwości rozszerzenia 
obowiązkowego oznaczania pochodzenia 
na inne środki spożywcze. Należy zatem 
zwrócić się do Komisji o przygotowanie 
sprawozdań obejmujących następujące 
środki spożywcze: rodzaje mięsa inne niż 
wołowina, mięso ze świń, owiec, kóz oraz 
mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik 
w produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze; 
produkty zawierające jeden składnik; oraz 
składniki, które stanowią więcej niż 50% 
środka spożywczego. Ponieważ mleko jest 
jednym z produktów, w odniesieniu do 
których określenie miejsca pochodzenia 
jest uważane za szczególnie istotne, należy 
jak najszybciej udostępnić sprawozdanie 
Komisji dotyczące tego produktu. W 
oparciu o wnioski tych sprawozdań 

(34) Przepisy dotyczące obowiązkowego 
określenia miejsca pochodzenia zostały 
opracowane na podstawie podejść 
wertykalnych, odnoszących się na przykład 
do miodu16, owoców i warzyw17, ryb18, 
wołowiny i produktów z wołowiny19 oraz 
oliwy z oliwek20. Istnieje potrzeba 
zbadania możliwości rozszerzenia 
obowiązkowego oznaczania pochodzenia 
na inne środki spożywcze. W związku z 
tym, w ramach ochrony konsumentów, 
przepisy dotyczące pochodzenia są 
obowiązkowe w odniesieniu do środków 
spożywczych, takich jak: rodzaje mięsa 
inne niż wołowina, mięso ze świń, owiec, 
kóz oraz mięso drobiowe; mleko; mleko 
wykorzystywane jako składnik 
w produktach mlecznych; mięso 
wykorzystywane jako składnik; 
nieprzetworzone środki spożywcze; 
produkty zawierające jeden składnik; oraz 
składniki, które stanowią więcej niż 50% 
środka spożywczego. Ponieważ mleko jest 
jednym z produktów, w odniesieniu do 
których określenie miejsca pochodzenia 
jest uważane za szczególnie istotne, należy 
jak najszybciej udostępnić sprawozdanie 
Komisji dotyczące tego produktu. W 
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Komisja może przedstawić propozycje 
zmiany odpowiednich przepisów unijnych 
lub podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest 
to właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

oparciu o wnioski tych sprawozdań 
Komisja może przedstawić propozycje 
zmiany odpowiednich przepisów unijnych 
lub podejmować nowe inicjatywy, jeśli jest 
to właściwe, w odniesieniu do danego 
sektora.

Or. it

Poprawka 129
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(35) Niepreferencyjne zasady pochodzenia 
obowiązujące w Unii zostały określone w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z 
dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny21 i w jego przepisach wykonawczych 
zawartych w rozporządzeniu Komisji 
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiającym przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny22. Określenie kraju 
pochodzenia środków spożywczych będzie 
opierać się na tych przepisach, które są 
dobrze znane podmiotom działającym na 
rynku spożywczym i organom 
administracji, co powinno ułatwić ich 
wdrożenie.

skreślony

__________________
22. Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

Or. it
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Poprawka 130
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(42) Aby przekazywane informacje o 
wartości odżywczej przemawiały do 
przeciętnego konsumenta i służyły celowi 
informacyjnemu, w którym je 
wprowadzono, biorąc pod uwagę aktualny 
stan wiedzy na temat żywienia, powinny 
być one proste i łatwo zrozumiałe. Podanie 
informacji o wartości odżywczej częściowo 
z przodu opakowania, a częściowo z tyłu 
mogłoby dezorientować konsumentów. 
Dlatego informacja o wartości odżywczej 
powinna się znajdować w tym samym polu 
widzenia. Dodatkowo, na zasadzie 
dobrowolności, niektóre z tych informacji 
można powtórzyć przykładowo z przodu 
opakowania. Swobodne dobieranie 
informacji, które można by powtarzać, 
mogłoby dezorientować konsumentów. 
Konieczne jest zatem sprecyzowanie, które 
informacje można powtarzać, w celu 
zapewnienia łatwego dostrzegania przez 
konsumentów podstawowych informacji 
żywieniowych przy dokonywaniu zakupów 
środków spożywczych.

(42) Aby przekazywane informacje o 
wartości odżywczej przemawiały do 
przeciętnego konsumenta i służyły celowi 
informacyjnemu, w którym je 
wprowadzono, biorąc pod uwagę aktualny 
stan wiedzy na temat żywienia, powinny 
być one proste i łatwo zrozumiałe. 
Przeprowadzone badania wskazują na to, 
że konsumenci chcą, aby informacje na 
temat wartości odżywczej czterech 
kluczowych składników (tłuszcze, kwasy 
tłuszczowe nasycone, cukier i sól) oraz 
wartości energetycznej znajdowały się w 
głównym polu widzenia lub „z przodu 
opakowania”, ponieważ uważają je za 
przydatne przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych. Dlatego taka ograniczona 
ilość informacji o wartości odżywczej 
powinna obowiązkowo znajdować się z 
przodu opakowania, natomiast bardziej 
szczegółowe informacje na temat wartości 
odżywczej powinny być obowiązkowo 
umieszczane z tyłu opakowania.

Or. en

Poprawka 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(42) Aby przekazywane informacje o 
wartości odżywczej przemawiały do 
przeciętnego konsumenta i służyły celowi 

(42) Aby przekazywane informacje o 
wartości odżywczej przemawiały do 
przeciętnego konsumenta i służyły celowi 
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informacyjnemu, w którym je 
wprowadzono, biorąc pod uwagę aktualny 
stan wiedzy na temat żywienia, powinny 
być one proste i łatwo zrozumiałe. Podanie 
informacji o wartości odżywczej częściowo 
z przodu opakowania, a częściowo z tyłu 
mogłoby dezorientować konsumentów.
Dlatego informacja o wartości odżywczej 
powinna się znajdować w tym samym polu 
widzenia. Dodatkowo, na zasadzie 
dobrowolności, niektóre z tych informacji 
można powtórzyć przykładowo z przodu 
opakowania. Swobodne dobieranie 
informacji, które można by powtarzać, 
mogłoby dezorientować konsumentów. 
Konieczne jest zatem sprecyzowanie, które 
informacje można powtarzać, w celu 
zapewnienia łatwego dostrzegania przez 
konsumentów podstawowych informacji 
żywieniowych przy dokonywaniu zakupów 
środków spożywczych.

informacyjnemu, w którym je 
wprowadzono, biorąc pod uwagę aktualny 
stan wiedzy na temat żywienia, powinny 
być one proste i łatwo zrozumiałe. 
Najważniejsze elementy informacji na 
temat wartości odżywczej powinny być 
umieszczane z przodu opakowania, 
natomiast pełne informacje na temat 
wartości odżywczej powinny znajdować 
się z tyłu opakowania. Zapewni to łatwe 
dostrzeganie przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów środków 
spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Najważniejsze informacje muszą być wyraźnie umieszczane z przodu produktu, co pozwoli 
konsumentom łatwiej porównywać podobne produkty i podejmować świadome decyzje w 
kwestii zdrowszych wyborów.

Poprawka 132
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(43) W celu zachęcenia podmiotów 
działających na rynku spożywczym, by na 
zasadzie dobrowolności dostarczały dane 
zawarte w informacji o wartości odżywczej 
w odniesieniu do środków spożywczych, 
takich jak napoje alkoholowe i żywność 
nieopakowana, które mogą być wyłączone 
z informacji o wartości odżywczej, należy 
zapewnić możliwość podawania jedynie 

(43) W celu zachęcenia podmiotów 
działających na rynku spożywczym, by na 
zasadzie dobrowolności dostarczały dane 
zawarte w informacji o wartości odżywczej 
np. w odniesieniu do żywności 
nieopakowanej, która może być wyłączona 
z informacji o wartości odżywczej, należy 
zapewnić możliwość podawania jedynie 
ograniczonych elementów informacji o 
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ograniczonych elementów informacji o 
wartości odżywczej. Należy jednakże jasno 
określić informacje, które mogą być 
dostarczane na zasadzie dobrowolności, 
aby uniknąć wprowadzania konsumenta w 
błąd przez swobodny wybór ze strony 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym.

wartości odżywczej. Należy jednakże jasno 
określić informacje, które mogą być 
dostarczane na zasadzie dobrowolności, 
aby uniknąć wprowadzania konsumenta w 
błąd przez swobodny wybór ze strony 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym.

Or. en

Poprawka 133
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(44) W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w 
wyrażaniu wartości odżywczej, inaczej niż 
w przeliczeniu na 100 g, 100 ml lub porcję 
lub w jej prezentacji przy użyciu form 
graficznych lub symboli, wprowadzone 
przez niektóre państwa członkowskie i 
organizacje z sektora spożywczego. Takie 
dodatkowe formy wyrażania lub 
prezentacji mogą pomóc konsumentom 
lepiej rozumieć informację o wartości 
odżywczej. Jednak w całej Unii brak 
wystarczających dowodów na temat 
zrozumienia i wykorzystywania przez 
przeciętnego konsumenta alternatywnych 
form wyrażania lub prezentacji informacji.
Dlatego należy pozwolić na opracowanie 
różnych form wyrażania i prezentacji na 
podstawie kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu oraz zwrócić 
się do Komisji o przygotowanie 
sprawozdania na temat stosowania tych 
form wyrażania i prezentacji, ich skutków 
dla rynku wewnętrznego oraz na temat 
celowości dalszej harmonizacji.

(44) W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w 
wyrażaniu wartości odżywczej, inaczej niż 
w przeliczeniu na 100 g, 100 ml lub porcję 
lub w jej prezentacji przy użyciu form 
graficznych lub symboli, wprowadzone 
przez niektóre państwa członkowskie i 
organizacje z sektora spożywczego. Takie 
dodatkowe formy wyrażania lub 
prezentacji mogą pomóc konsumentom 
lepiej rozumieć informację o wartości 
odżywczej. Z dostępnych dowodów 
wynika, że uproszczony schemat 
etykietowania, który zawiera 
wielokolorowe kody pozwalające łatwiej i
szybciej interpretować informacje o 
wartości odżywczej jest najlepszym 
wariantem, który preferują również 
konsumenci.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 33 ust. 3.

Poprawka 134
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(50) W odniesieniu do kwestii 
harmonizowanych w sposób szczególny 
niniejszym rozporządzeniem, państwa 
członkowskie nie powinny mieć 
możliwości przyjmowania przepisów 
krajowych, chyba że zezwala na to prawo 
Unii. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania przepisów 
krajowych w odniesieniu do kwestii, które 
nie są zharmonizowane w sposób 
szczególny w niniejszym rozporządzeniu.

(50) W odniesieniu do kwestii 
harmonizowanych w sposób szczególny 
niniejszym rozporządzeniem, państwa 
członkowskie nie powinny mieć 
możliwości przyjmowania przepisów 
krajowych, chyba że zezwala na to prawo 
Unii. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania przepisów 
krajowych w odniesieniu do kwestii, które 
nie są zharmonizowane w sposób 
szczególny w niniejszym rozporządzeniu, 
pod warunkiem, że państwa członkowskie 
wykażą, dlaczego takie środki są 
niezbędne, a także określić środki, które 
podejmą, aby zagwarantować, że są one 
stosowane w sposób, który w jak 
najmniejszym stopniu ogranicza handel.

Or. el

Poprawka 135
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(58) Komisja powinna zostać uprawniona 
do przyjmowania, zgodnie z art. 290 TFUE 
aktów delegowanych odnoszących się, 
między innymi, do dostępności pewnych 
obowiązkowych danych szczegółowych w 
inny sposób niż na opakowaniu lub na 

(58) Uprawnienie do przyjmowania, 
zgodnie z art. 290 TFUE, aktów 
delegowanych powinno zostać przyznane 
Komisji między innymi w odniesieniu do 
dostępności pewnych obowiązkowych 
danych szczegółowych w inny sposób niż 
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etykiecie, do wykazu środków 
spożywczych, które nie muszą być 
opatrzone wykazem składników, do 
ponownej analizy wykazu substancji lub 
produktów powodujących alergie lub 
reakcje nietolerancji lub też do wykazu 
składników odżywczych, które mogą być 
objęte informacją na zasadzie 
dobrowolności. Szczególnie ważne jest to, 
aby Komisja podczas prac 
przygotowawczych prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym na 
szczeblu ekspertów.

na opakowaniu lub na etykiecie, do 
wykazu środków spożywczych, które nie 
muszą być opatrzone wykazem 
składników, do ponownej analizy wykazu 
substancji lub produktów powodujących 
alergie lub reakcje nietolerancji lub też do 
wykazu składników odżywczych, które 
mogą być objęte informacją na zasadzie 
dobrowolności. Szczególnie ważne jest to, 
aby Komisja podczas prac 
przygotowawczych prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym na 
szczeblu ekspertów. W procesie 
przygotowania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja zobowiązana jest 
zagwarantować jednoczesne, terminowe i 
adekwatne przekazywanie informacji oraz 
odnośnych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 136
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(59) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia, 
Komisja powinna zostać upoważniona do 
przyjęcia przepisów wykonawczych w 
odniesieniu, między innymi, do warunków 
wyrażania pojedynczych lub wielu danych 
szczegółowych za pomocą piktogramów 
lub symboli zamiast słów lub liczb, 
kontrastu między drukiem a tłem, do 
sposobu wskazywania daty minimalnej 
trwałości, do sposobu wskazywania kraju 
lub miejsca pochodzenia mięsa, do precyzji 
wartości podawanych w informacji o 
wartości odżywczej lub też do wyrażenia 
informacji o wartości odżywczej w 
przeliczeniu na porcję lub na jednostkową 

(59) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia, 
Komisji należy przyznać uprawnienia do 
przyjęcia przepisów wykonawczych w 
odniesieniu, między innymi, do warunków 
wyrażania pojedynczych lub wielu danych 
szczegółowych za pomocą piktogramów 
lub symboli zamiast słów lub liczb, 
kontrastu między drukiem a tłem, do 
sposobu wskazywania daty minimalnej 
trwałości, do sposobu wskazywania kraju 
lub miejsca pochodzenia mięsa, do precyzji 
wartości podawanych w informacji o 
wartości odżywczej lub też do wyrażenia 
informacji o wartości odżywczej w 
przeliczeniu na porcję lub na jednostkową 
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ilość spożywanej żywności. Zgodnie z art. 
291 TFUE przepisy i ogólne zasady 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję 
ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze 
rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą. Do 
czasu przyjęcia tego nowego 
rozporządzenia nadal zastosowanie ma 
decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji26, z wyjątkiem 
procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, która nie ma zastosowania,

ilość spożywanej żywności. Uprawnienia 
te należy wykorzystywać zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję1.

Or. en

Poprawka 137
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do podmiotów działających 
na rynku spożywczym na wszystkich 
etapach łańcucha żywnościowego, na 
których ich działania dotyczą
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności. Ma ono zastosowanie 
do wszelkich środków spożywczych 
przeznaczonych dla konsumenta finalnego, 
w tym środków spożywczych 
dostarczanych przez zakłady żywienia 
zbiorowego i środków spożywczych 
przeznaczonych do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

3. Rozporządzenie ma zastosowanie do 
wszystkich etapów łańcucha 
żywnościowego, jeżeli chodzi o 
informowanie konsumentów finalnych na 
temat żywności. Dotyczy ono wszelkiej 
żywności paczkowanej przeznaczonej do 
dostarczenia konsumentowi finalnemu i 
żywności przeznaczonej do dostarczenia 
do zakładów żywienia zbiorowego.

Z zastrzeżeniem art. 42 niniejsze 
rozporządzenie nie dotyczy żywności, 
którą przed przekazaniem konsumentowi 
finalnemu do natychmiastowego spożycia 
pakuje się bezpośrednio w miejscu 
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sprzedaży.
Usługi dostarczania żywności świadczone 
przez przedsiębiorstwa przewozowe 
podlegają zakresowi stosowania 
niniejszego rozporządzenia tylko wtedy, 
gdy są świadczone między dwoma 
miejscami na terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 138
Renate Sommer

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

Stanowisko Rady Poprawka

ea) „Żywność wytwarzana rzemieślniczo” 
oznacza przetworzoną żywność, której 
produkcja opiera się na tradycyjnych 
metodach, obejmuje co najmniej jeden 
etap produkcji wykonywany ręcznie lub 
przy użyciu ręcznych narzędzi oraz wiąże 
się z niepowtarzalnymi technikami. Aby 
definicja ta miała zastosowanie, co 
najmniej 50 % pracowników 
zaangażowanych w taką produkcję musi 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, które 
zostały określone w dyrektywie 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych.

Or. en

Poprawka 139
Oreste Rossi

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

Stanowisko Rady Poprawka

g) „miejsce pochodzenia” oznacza miejsce, g) „miejsce pochodzenia” oznacza miejsce, 
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z którego według zamieszczonej 
informacji pochodzi dany środek 
spożywczy, a które nie stanowi „kraju 
pochodzenia”, zgodnie z art. 23–26 
rozporządzenia (EEG) nr 2913/92;

kraj lub region, w którym pozyskuje się w 
całości składniki rolne, zgodnie z art. 23 
ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

Or. it

Uzasadnienie
Zob. poprawka 50 dotycząca stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Stanowisko Rady Poprawka

g) „miejsce pochodzenia” oznacza miejsce, 
z którego według zamieszczonej 
informacji pochodzi dany środek 
spożywczy, a które nie stanowi „kraju 
pochodzenia”, zgodnie z art. 23–26
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

g) „miejsce pochodzenia” oznacza miejsce, 
kraj lub region, w którym produkty lub 
składniki rolne są całkowicie uzyskiwane, 
zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92;

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis nie pozwala sprzedawać produktów jako pochodzących z kraju, w którym 
„zostały poddane ostatniemu istotnemu, gospodarczo uzasadnionemu przetworzeniu” (może 
to być na przykład dodanie sosu do produktu).

Poprawka 141
Andres Perello Rodriguez

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

Stanowisko Rady Poprawka

k) „pole widzenia” oznacza wszystkie 
powierzchnie opakowania, na których treść 
można odczytać z pojedynczego punktu 
widzenia, co pozwala na szybki i łatwy 
dostęp do informacji zawartych w 

k) „pole widzenia” oznacza wszystkie 
powierzchnie opakowania, na których treść 
można odczytać z pojedynczego punktu 
widzenia;
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etykietowaniu przez umożliwienie 
konsumentom odczytania tych informacji 
bez konieczności obracania opakowania;

Or. es

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z poprawką proponowaną przez PE w pierwszym czytaniu (52). 
Sformułowanie jest dostatecznie zrozumiałe bez drugiej części zdania.

Poprawka 142
Oreste Rossi

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

Stanowisko Rady Poprawka

o) „podstawowy składnik” oznacza 
składnik lub składniki danego środka 
spożywczego, które stanowią więcej niż 
50% tego środka spożywczego lub które są 
na ogół kojarzone z nazwą środka 
spożywczego przez konsumenta i w 
odniesieniu do których jest wymagane w 
większości przypadków oznaczenie 
ilościowe;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie
Zob. poprawka 56, 57 i 58 dotycząca stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 143
Marianne Thyssen

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

Stanowisko Rady Poprawka

o) „podstawowy składnik” oznacza 
składnik lub składniki danego środka 
spożywczego, które stanowią więcej niż 

skreślona
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50% tego środka spożywczego lub które są 
na ogół kojarzone z nazwą środka 
spożywczego przez konsumenta i w 
odniesieniu do których jest wymagane w 
większości przypadków oznaczenie 
ilościowe;

Or. nl

Uzasadnienie

Definicje podstawowych, znacznych i charakterystycznych składników żywności są nie tylko 
zbędne i mylące, lecz również będą miały przeciwny od pożądanego wpływ na uproszczenie 
przepisów. Stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 144
Andres Perello Rodriguez

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

Stanowisko Rady Poprawka

o) „podstawowy składnik” oznacza 
składnik lub składniki danego środka 
spożywczego, które stanowią więcej niż 
50% tego środka spożywczego lub które są 
na ogół kojarzone z nazwą środka 
spożywczego przez konsumenta i w 
odniesieniu do których jest wymagane w 
większości przypadków oznaczenie 
ilościowe;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby dodawania definicji podstawowego składnika. Opowiadamy się za 
uproszczeniem, a zatem jesteśmy przeciwni tworzeniu nowych terminów i pojęć, które w 
oczywisty sposób nie służą konsumentom.

Poprawka 145
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera q a) (nowa)
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Stanowisko Rady Poprawka

qa) ja) „imitacja żywności” oznacza 
środek spożywczy, która sprawia wrażenie 
innego środka spożywczego, gdzie 
zazwyczaj używany składnik jest 
całkowicie lub częściowo zastąpiony 
innym.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 146
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji na temat żywności przewiduje 
nowe wymogi, uwzględnia się potrzebę 
okresu przejściowego po wejściu w życie 
nowych wymogów, w trakcie którego 
środki spożywcze oznaczone etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymogami mogą 
być wprowadzane na rynek, a zapasy 
takich środków spożywczych, które zostały 
wprowadzone na rynek przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji na temat żywności przewiduje 
nowe wymogi, należy przyznać okres 
przejściowy po wejściu w życie nowych 
wymogów, w trakcie którego środki 
spożywcze oznaczone etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymogami mogą 
być wprowadzane na rynek, a zapasy 
takich środków spożywczych, które zostały 
wprowadzone na rynek przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Or. en

Uzasadnienie

Zazwyczaj przy wprowadzaniu nowych wymogów dotyczących etykietowania przewiduje się 
okres przejściowy, aby ułatwić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także 
zminimalizować odpady opakowaniowe. Zostało to uzgodnione podczas pierwszego czytania 
w Parlamencie.
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Poprawka 147
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Stanowisko Rady Poprawka

(ii) trwałości, przechowywania 
i bezpieczeństwa użycia;

(ii) trwałości, przechowywania, warunków 
przechowywania po otwarciu, o ile ma to 
zastosowanie, i bezpieczeństwa 
stosowania;

Or.el

Poprawka 148
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Przy rozważaniu potrzeby umieszczania 
obowiązkowej informacje na temat 
żywności, w celu umożliwienia im 
dokonywania świadomych wyborów, 
uwzględnia się rozpowszechnione 
zapotrzebowanie ze strony większości 
konsumentów na niektóre informacje, które 
uważają za szczególnie cenne, lub wszelkie 
ogólnie akceptowane korzyści dla 
konsumentów.

2. Przy rozważaniu potrzeby umieszczania 
obowiązkowej informacje na temat 
żywności, w celu umożliwienia im 
dokonywania świadomych wyborów, 
uwzględnia się rozpowszechnione 
zapotrzebowanie ze strony większości 
konsumentów na niektóre informacje, które 
uważają za szczególnie cenne, lub wszelkie 
ogólnie akceptowane korzyści dla 
konsumentów. Ocenie podlega również 
marginalny koszt wynikający z 
dodatkowego dostarczania informacji.

Or.el

Poprawka 149
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
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Stanowisko Rady Poprawka

ba) przez sugerowanie poprzez opis lub 
prezentacje graficzne na opakowaniu, że 
chodzi o określony produkt lub składnik, 
chociaż w rzeczywistości produkt lub 
składnik znajdujący się w opakowaniu jest 
imitacją żywności lub zawiera zamiennik 
składnika zazwyczaj stosowanego w 
danym produkcie. W takich przypadkach 
na opakowaniu musi znajdować się 
widoczne oznaczenie „imitacja” lub 
„wyprodukowano z (nazwa składnika 
zamiennego) zamiast (nazwa zastąpionego 
składnika)”.
Konkretny środek spożywczy, który jest 
imitacją lub zawiera zamiennik, jest 
oddzielony od innych środków 
spożywczych w miejscu sprzedaży, o ile 
takie rozwiązanie jest wykonalne;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 150
Kartika Tamara Liotard

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

Stanowisko Rady Poprawka

bb) przez sugerowanie, w przypadku 
produktów mięsnych, że produkt zawiera 
jeden kawałek mięsa, chociaż w 
rzeczywistości składa się z różnych 
kawałków mięsa. W takich przypadkach 
produkt musi zostać oznaczony z przodu 
opakowania jako „mięso mieszane – z 
różnych kawałków mięsa”.

Or. en
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Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 151
Kartika Tamara Liotard

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

Stanowisko Rady Poprawka

bc) w przypadku mleka: poprzez 
określanie mleka jako „świeże”, kiedy 
jego termin przydatności do spożycia 
wynosi więcej niż siedem dni po dacie 
napełnienia opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Stanowisko Rady Poprawka

ba) przez sugerowanie poprzez opis lub 
prezentacje graficzne na opakowaniu, że 
chodzi o określony produkt lub składnik, 
chociaż w rzeczywistości produkt lub 
składnik znajdujący się w opakowaniu jest 
imitacją żywności lub zawiera zamiennik 
składnika zazwyczaj stosowanego w 
danym produkcie. W takich przypadkach
na opakowaniu musi znajdować się 
widoczne oznaczenie „imitacja” lub 
„wyprodukowano z (nazwa składnika 
zamiennego) zamiast (nazwa zastąpionego 
składnika)”;
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Or.en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Stanowisko Rady Poprawka

bb) w przypadku mleka, poprzez 
określanie mleka jako „świeże”, kiedy 
jego termin przydatności do spożycia 
wynosi więcej niż siedem dni po dacie 
napełnienia opakowania.

Or.en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 154
Francesco Enrico Speroni

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

Stanowisko Rady Poprawka

d) przez sugerowanie poprzez opis lub 
prezentacje graficzne, że chodzi 
o określony środek spożywczy lub 
składnik, mimo że w rzeczywistości 
komponent lub składnik naturalnie obecny 
lub zwykle stosowany w danym środku 
spożywczym został zastąpiony innym 
komponentem lub innym składnikiem;

d) przez sugerowanie nazwą, wyglądem, 
opisem lub prezentacjami graficznymi, że 
chodzi o określony środek spożywczy lub 
składnik, mimo że w rzeczywistości 
komponent lub składnik naturalnie obecny 
lub zwykle stosowany w danym środku 
spożywczym został zastąpiony innym 
komponentem lub innym składnikiem;

Or.it



PE460.950v01-00 36/169 AM\861438PL.doc

PL

Poprawka 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Podmioty działające na rynku 
spożywczym zapewniają, aby w 
przedsiębiorstwach pozostających pod ich 
kontrolą informacje dotyczące żywności 
nieopakowanej przeznaczonej do 
dostarczenia do konsumenta finalnego 
lub do zakładów żywienia zbiorowego były 
przekazywane do podmiotu działającego 
na rynku spożywczym otrzymującego
żywność, aby umożliwić, w stosownych 
przypadkach, przekazywanie 
konsumentom finalnym obowiązkowych 
informacji o żywności.

6. Podmioty działające na rynku 
spożywczym zapewniają, aby w 
przedsiębiorstwach pozostających pod ich 
kontrolą informacje dotyczące żywności 
niepaczkowanej były udostępniane 
podmiotowi gospodarczemu mającemu 
styczność z żywnością w celi odsprzedaży 
lub dalszego przetworzenia, aby umożliwić 
mu, jeżeli otrzyma taki wniosek, 
przekazywanie obowiązkowych informacji 
o żywności konsumentom finalnym.

Or.en

Uzasadnienie

Poprawka 88 pierwsze czytanie.

Poprawka 156
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

9a. Odstępstwa dla mikroprzedsiębiorstw
Produkty rzemieślnicze wytworzone przez 
mikroprzedsiębiorstwa są zwolnione z 
wymogu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. 
l). Produkty te mogą również być 
zwolnione z wymogów informacyjnych 
ustanowionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
jeżeli są sprzedawane w miejscu 
produkcji, a sprzedawcy są w stanie 
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udzielić informacji na żądanie. 
Alternatywnie informacje mogą zostać 
podane na etykietach na półkach.

Or.nl

Uzasadnienie

Odstępstwa powinny umożliwić mikroprzedsiębiorstwom wytwarzanie produktów 
rzemieślniczych. Takie było również stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym 
czytaniu.

Poprawka 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Stanowisko Rady Poprawka

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

Or.en

Uzasadnienie
Patrz poprawka 95 ze stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

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

Stanowisko Rady Poprawka

h) nazwa lub firma i adres podmiotu 
działającego na rynku spożywczym, o 
którym mowa w art. 8 ust. 1;

h) nazwa lub firma lub zarejestrowany 
znak towarowy i adres wytwórcy 
posiadającego siedzibę w Unii, podmiotu 
pakującego oraz, w przypadku produktów 
z krajów trzecich, sprzedawcy/importera 
lub, w razie potrzeby, podmiotu 
działającego na rynku spożywczym, pod 
którego nazwą lub firmą środek spożywczy 
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jest sprzedawany;

Or.en

Poprawka 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

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

Stanowisko Rady Poprawka

i) kraj lub miejsce pochodzenia, o ile 
zostały podane w art. 25;

i) kraj lub miejsce pochodzenia należy 
podawać w przypadku następujących 
produktów:

- mięsa;
- drobiu;
- produktów mlecznych;
- świeżych owoców i warzyw;
- innych produktów jednoskładnikowych 
oraz mięsa, drobiu i ryb, jeżeli są używane 
jako składniki przetworzonej żywności.
W przypadku mięsa i drobiu kraj lub 
miejsce pochodzenia można podać jako 
jedno miejsce tylko w przypadku, gdy 
zwierzęta urodziły się, były hodowane i 
poddane ubojowi w tym samym kraju lub 
miejscu. W innych przypadkach należy 
podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.
Jeżeli istnieją powody, dla których 
oznaczenie miejsca pochodzenia mogłoby 
okazać się niepraktyczne, można zastąpić 
je następującą adnotacją:
- „pochodzenie nieokreślone”
W przypadku wszystkich innych środków 
spożywczych kraj lub miejsce 
pochodzenia, w przypadku gdy 
zaniechanie ich wskazania mogłoby w 
istotnym stopniu wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego kraju lub 
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miejsca pochodzenia żywności, w 
szczególności gdyby informacje 
towarzyszące żywności lub etykieta jako 
całość mogły sugerować, że żywność 
pochodzi z innego miejsca lub kraju; w 
takich wypadkach informacja powinna 
być zgodna z przepisami określonymi w 
art. 35 ust. 3 i 4 oraz ustanowionymi w 
art. 35 ust. 5;

Or.en

Poprawka 160
Kartika Tamara Liotard

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

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or.en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie poprawki 312 z pierwszego czytania.

Poprawka 161
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W celu zapewnienia informacji dla 
konsumentów w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności oraz uwzględnienia postępu 
technicznego, rozwoju naukowego, 

2. W celu zapewnienia informacji dla 
konsumentów w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności oraz uwzględnienia postępu 
technicznego, rozwoju naukowego, 
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ochrony zdrowia konsumentów lub 
bezpiecznego stosowania danego środka 
spożywczego Komisja może zmienić 
załącznik III poprzez akty delegowane 
zgodnie z art. 49 oraz z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 50, 51 i 52.

ochrony zdrowia konsumentów lub 
bezpiecznego stosowania danego środka 
spożywczego Komisja może zmienić 
załącznik III poprzez akty delegowane 
zgodnie z art. 49.

W przypadku gdy wymagać tego będzie 
szczególnie pilny charakter sprawy, 
procedura, o której mowa w art. 52, ma 
zastosowanie do aktów delegowanych 
przyjętych na podstawie niniejszego 
artykułu.

Or.en

Poprawka 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1 mm. Należy również 
uwzględnić kryteria inne niż rozmiar 
czcionki, takie jak rodzaj czcionki, 
kontrast między czcionką a tłem, 
nachylenie linii i znaków.

Or.en
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Uzasadnienie

Uważa się, że powyższy zapis jest kompromisem między PE a Radą w sprawie czytelności. 
Podczas pierwszego czytania PE przyjął poprawkę 334 (która nie przewiduje obowiązkowego 
rozmiaru czcionki, lecz zawiera propozycję „Wytycznych” dotyczących kryteriów czytelności,
takich jak „rodzaj czcionki, kontrast między czcionką a tłem, nachylenie linii i znaków”, 
natomiast tekst Rady zawiera propozycję obowiązkowego minimalnego rozmiaru czcionki 
odpowiadającego 1,2 mm. Czytelność zależy od wielu czynników, takich jak układ, kolor i 
kontrast, nachylenie znaków, rodzaj czcionki, nie ogranicza się zatem wyłącznie do rozmiaru 
czcionki.

Poprawka 163
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie w taki sposób, 
aby zapewnić ich łatwe odczytanie.

(Przyjęcie powyższej poprawki powoduje 
skreślenie art. 13 ust. 3 załącznika IV.)

Or.it

Uzasadnienie
Zob. poprawka 334 dotycząca stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
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Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1 mm. Należy również 
uwzględnić kryteria inne niż rozmiar 
czcionki, takie jak rodzaj czcionki, 
kontrast między czcionką a tłem, 
nachylenie linii i znaków.

Or.en

Poprawka 165
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
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wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 0,9 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

Or.en

Poprawka 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie w taki sposób, 
aby zapewnić odpowiednią czytelność. 
Należy również uwzględnić kryteria takie 
jak rodzaj czcionki, kontrast między 
drukiem a tłem, nachylenie linii i znaków.

Or.en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.
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Poprawka 167
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1 mm. Należy również 
uwzględnić kryteria inne niż rozmiar 
czcionki, takie jak rodzaj czcionki, 
kontrast między czcionką a tłem, 
nachylenie linii i znaków.

Or.en

Uzasadnienie

Czytelność zależy od wielu czynników, takich jak układ, kolor i kontrast, nachylenie znaków, 
rodzaj czcionki, nie ogranicza się zatem wyłącznie do rozmiaru czcionki. Pragniemy zwrócić 
się do Parlamentu Europejskiego o dalsze wspieranie tego „holistycznego” podejścia (patrz
ust. 2).

Poprawka 168
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
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o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1 mm. Należy również 
uwzględnić kryteria inne niż rozmiar 
czcionki, takie jak rodzaj czcionki, 
kontrast między czcionką a tłem, 
nachylenie linii i znaków.

Or.en

Poprawka 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1,2 mm. Muszą być 
one prezentowane w taki sposób, aby 
zapewnić znaczny kontrast pomiędzy 
drukiem a tłem.

2. Bez uszczerbku dla szczególnych 
przepisów unijnych mających 
zastosowanie do szczególnych środków 
spożywczych, w odniesieniu do wymogów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 – jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub na załączonej do 
niego etykiecie – są wydrukowane na 
opakowaniu lub etykiecie z użyciem 
znaków o rozmiarze czcionki, której 
wysokość x zdefiniowana w załączniku IV 
wynosi co najmniej 1 mm. Muszą być one 
prezentowane w taki sposób, aby zapewnić 
znaczny kontrast pomiędzy drukiem a 
tłem.

Or.fr
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Poprawka 170
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Ustęp 2 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania w przypadku suplementów 
żywnościowych określonych w dyrektywie 
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych.

Or.en

Poprawka 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Kryteria dotyczące minimalnego 
rozmiaru czcionki określone w ust. 1 nie 
mają zastosowania do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt oraz żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci, które
podlegają zakresowi dyrektywy Komisji 
2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w 
sprawie preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt i preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt oraz 
dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 
grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej 
żywności na bazie zbóż oraz żywności dla 
niemowląt i małych dzieci.

Or.fr
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Uzasadnienie

Ex poprawka 111. Nie można ustalić minimalnego rozmiaru obowiązkowych znaków w 
przypadku tego rodzaju produktów (takich jak małe słoiczki z żywnością dla dzieci) bez 
zwiększania wielkości gotowych opakowań. Zwiększenie wielkości lub ilości proponowanej 
porcji wiąże się z ryzykiem, że produkt nie zostanie spożyty lub będzie przechowywany w 
niehigienicznych warunkach albo przez nadmiernie długi okres, co może narazić członków tej 
wrażliwej grupy na ryzyko.

Poprawka 172
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 
cm2, wysokość x rozmiaru czcionki, o 
którym mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 
0,9 mm.

skreślony

Or.it

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z poprawki art. 13 ust. 2.

Poprawka 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk ma pole 
mniejsze niż 80 cm2, minimalna wysokość 
x rozmiaru czcionki, o którym mowa w ust. 
2, nie ma zastosowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Powyższy zapis jest racjonalnym kompromisem między PE a Radą w sprawie czytelności. 
Podczas pierwszego czytania PE przyjął poprawkę 334 (która nie przewiduje obowiązkowego 
rozmiaru czcionki), natomiast tekst Rady zawiera propozycję zmniejszenia obowiązkowego 
minimalnego rozmiaru czcionki z 1,2 do 0,9 mm w przypadku małych opakowań do 60 cm². 
Zwolnienie dotyczące małych opakowań z największą powierzchnią pod nadruk 
nieprzekraczającą 80 cm2 jest zgodne ze stanowiskiem PE w pierwszym czytaniu w sprawie 
poprawki 125, która przewiduje zwolnienie z niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych dotyczących opakowań z największą powierzchnią pod nadruk 
nieprzekraczającą 80 cm².

Poprawka 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk ma pole 
mniejsze niż 80 cm2, minimalna wysokość 
x rozmiaru czcionki, o którym mowa w ust. 
2, nie ma zastosowania.

Or. en

Poprawka 175
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk ma pole 
mniejsze niż 80 cm2, minimalna wysokość 
x rozmiaru czcionki, o którym mowa w ust. 
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mm. 2, nie ma zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

W ust. 3 wprowadzono zmiany w celu ułatwienia zwolnienia dotyczącego małych opakowań z 
największą powierzchnią pod nadruk nieprzekraczającą 80 cm2 (wielkość jest zgodna ze 
stanowiskiem PE w pierwszym czytaniu).

Poprawka 176
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk ma pole 
mniejsze niż 80 cm2, wysokość x rozmiaru 
czcionki, o którym mowa w ust. 2, nie ma 
zastosowania.

Or. en

Poprawka 177
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2,
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, nie ma zastosowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące rozmiaru czcionki muszą być możliwe do wdrożenia w praktyce, nie mogą 
też prowadzić do zwiększenia wielkości opakowania, co stoi w sprzeczności z celami 
środowiskowymi. Dzięki progresywnemu minimalnemu rozmiarowi czcionki opakowania 
informacje byłyby czytelne, a jednocześnie możliwe do umieszczenia na małych 
opakowaniach.

Poprawka 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

W przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 25 cm2, wysokość x rozmiaru 
czcionki, o którym mowa w ust. 2, nie 
powinna mieć zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące rozmiaru czcionki muszą być możliwe do wdrożenia w praktyce, nie mogą 
też prowadzić do zwiększenia wielkości opakowania, co stoi w sprzeczności z celami 
środowiskowymi. Dzięki progresywnemu minimalnemu rozmiarowi czcionki opakowania 
informacje byłyby czytelne, a jednocześnie możliwe do umieszczenia na małych 
opakowaniach.

Poprawka 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
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Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk ma pole 
mniejsze niż 80 cm2, wysokość x rozmiaru 
czcionki, o którym mowa w ust. 2, nie ma 
zastosowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli minimalny rozmiar znaków miałby zostać zaakceptowany, należy przyjąć wielkość 1 
mm, aby zapewnić, że znaki na etykiecie nie są zbyt duże ze szkodą dla podmiotów 
gospodarczych i bez wartości dodanej dla konsumentów. Rozmiar odpowiadający 1 mm jest 
dostatecznie czytelny. Nie można penalizować mniejszych opakowań.

Poprawka 180
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 60 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

3. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm2, 
wysokość x rozmiaru czcionki, o którym 
mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 0,9 
mm.

Or. en

Poprawka 181
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Ustęp 2 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania w przypadku suplementów 
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żywnościowych określonych w dyrektywie 
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych, o ile 
informacje na opakowaniu są wyraźnie 
czytelne.

Or. en

Poprawka 182
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Aby zapewnić jednolite wdrażanie ust. 2 
niniejszego artykułu, Komisja może 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 46 ust. 2, przyjąć szczegółowe 
zasady dotyczące kontrastu pomiędzy 
drukiem a tłem.

skreślony

Or. it

Poprawka 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Aby zapewnić jednolite wdrażanie ust. 2 
niniejszego artykułu, Komisja może 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 46 ust. 2, przyjąć szczegółowe 
zasady dotyczące kontrastu pomiędzy 
drukiem a tłem.

skreślony

Or. en
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Poprawka 184
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisja może ustanowić –
w drodze aktów delegowanych zgodnie 
z art. 49 oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51 – oprócz
kryteriów określonych w ust. 2 niniejszego 
artykułu dodatkowe kryteria dotyczące 
czytelności.

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisja, we współpracy z 
zainteresowanymi stronami, może 
ustanowić – w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 oraz z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 50 i 51 –
wytyczne dotyczące kryteriów w zakresie 
czytelności określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu.

Or. it

Poprawka 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisja może ustanowić –
w drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 49 oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51 – oprócz 
kryteriów określonych w ust. 2 niniejszego 
artykułu dodatkowe kryteria dotyczące 
czytelności.

Aby osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, Komisja, wraz z 
zainteresowanymi stronami, w tym 
organizacjami konsumenckimi, może 
ustanowić – w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 49 oraz z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 49 i 51 –
kryteria dotyczące czytelności.

Or. en

Poprawka 186
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

W celu określonym w akapicie pierwszym 
Komisja może – za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49 oraz 
z zastrzeżeniem warunków określonych 
w art. 50 i 51 – rozszerzyć wymogi, 
o których mowa w ust. 6 niniejszego 
artykułu, o dodatkowe obowiązkowe dane 
szczegółowe w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności.

skreślony

Or. it

Poprawka 187
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

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

6. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e), f) i k), a także dane 
szczegółowe wymienione w art. 29 ust. 3,
muszą znajdować się w tym samym polu 
widzenia.

Or. en

Poprawka 188
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których dany środek 
spożywczy znajduje się na rynku, mogą 

2. Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których dany środek 
spożywczy znajduje się na rynku, mogą 



AM\861438PL.doc 55/169 PE460.950v01-00

PL

określić, że dane szczegółowe są podawane 
w jednym lub kilku językach urzędowych 
Unii.

określić, że dane szczegółowe są podawane 
w jednym lub kilku językach urzędowych 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 189
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie
Zob. poprawka 124 dotycząca stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 190
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 191
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na etykiecie 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), są podawane za pośrednictwem 
innych środków lub udostępniane 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 etykiecie jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Przepisy 
regulujące dalsze dane szczegółowe 
dotyczące opakowań mogą zostać przyjęte 
na zasadzie dobrowolności. Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. b), są podawane za pośrednictwem 
innych środków lub udostępniane na 
życzenie konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Największa powierzchnia pod nadruk jest pojedynczą największą powierzchnią opakowania, 
która może być technicznie zadrukowana. W przypadku etykiet największa powierzchnia pod 
nadruk jest największą dostępną etykietą na dane opakowania. Jeżeli największa pojedyncza 
powierzchnia pod nadruk wynosi 80 cm² lub mniej, a miejsce nie pozwala na umieszczenie 
liter zalecanej wysokości (wysokość x), większy nacisk należy położyć na kwestie takie jak 
kolor i kontrast tekstu, rodzaj wybranej czcionki, tj. czcionki łatwej do odczytania 
(bezszeryfowej), w razie potrzeby użycie tekstu pogrubionego i kursywy, układ tekstu, 
skrótowość i jasność przekazu.

Poprawka 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia …36 Komisja sporządzi Do dnia …36 Komisja sporządzi 
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sprawozdanie dotyczące stosowania art. 18 
i art. 29 ust. 1 w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy niektóre kategorie napojów powinny 
być wyłączone, w szczególności, 
z obowiązku podawania informacji na 
temat wartości energetycznej, oraz 
powodów uzasadniających ewentualne 
wyłączenia, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii.

sprawozdanie dotyczące stosowania art. 18 
i art. 29 ust. 1 w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy wszystkie kategorie napojów 
alkoholowych powinny być wyłączone, 
w szczególności, z obowiązku podawania 
informacji na temat wartości 
energetycznej, oraz powodów 
uzasadniających ewentualne wyłączenia, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia 
spójności z innymi właściwymi politykami 
Unii.

__________________ __________________
36 * Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

36 * Dz.U.: Proszę wstawić datę: dwa lata 
od daty stosowania rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 193
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia …36 Komisja sporządzi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 18 
i art. 29 ust. 1 w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 
czy niektóre kategorie napojów powinny 
być wyłączone, w szczególności, 
z obowiązku podawania informacji na 
temat wartości energetycznej, oraz 
powodów uzasadniających ewentualne 
wyłączenia, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii.

Do dnia …36 Komisja sporządzi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 18 
i art. 29 ust. 1 w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie,
czy napoje alkoholowe powinny być 
wyłączone, w szczególności, z obowiązku 
podawania informacji na temat wartości 
energetycznej, oraz powodów 
uzasadniających ewentualne wyłączenia, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia 
spójności z innymi właściwymi politykami
Unii.

Or. en



PE460.950v01-00 58/169 AM\861438PL.doc

PL

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby odmiennie traktować różne kategorie napojów alkoholowych, zarówno 
jeżeli chodzi o oznaczanie składników i wartości odżywczej, jak i wartości energetycznej. 
Wszystkie te aspekty powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu Komisji, które ma zostać 
sporządzone w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia. Chociaż Rada 
zaproponowała możliwość odmiennego traktowania, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu w 
pierwszym czytaniu nie powinno być dyskryminacji między różnymi kategoriami napojów 
alkoholowych.

Poprawka 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia …36 Komisja sporządzi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 18 
i art. 29 ust. 1 w odniesieniu do 
produktów, o których mowa w niniejszym 
ustępie, w celu uzyskania odpowiedzi na
pytanie, czy niektóre kategorie napojów 
powinny być wyłączone, w szczególności, 
z obowiązku podawania informacji na 
temat wartości energetycznej, oraz 
powodów uzasadniających ewentualne 
wyłączenia, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii.

Do dnia …36 Komisja sporządzi 
sprawozdanie w celu uzyskania 
odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie
kategorie napojów alkoholowych powinny 
być wyłączone, w szczególności, 
z obowiązku podawania informacji na 
temat wartości energetycznej, oraz 
powodów uzasadniających ewentualne 
wyłączenia, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia spójności z innymi 
właściwymi politykami Unii.

__________________ __________________
36 * Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

36 * Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą a Parlamentem. Sprawozdanie na 
temat uwzględnienia alkoholi w wymogach dotyczących etykietowania może zostać również 
sporządzone bez oczekiwania na zastosowanie specjalnych wymogów dotyczących innych 
produktów.
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Poprawka 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Sprawozdaniu Komisji może towarzyszyć 
wniosek ustawodawczy określający zasady 
dotyczące wykazu składników lub 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów.

Sprawozdaniu Komisji towarzyszy wniosek 
ustawodawczy – w stosownych 
przypadkach – określający zasady 
dotyczące wykazu składników lub 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów.

Or. en

Poprawka 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. W przypadku produktów 
zawierających nanomateriały, informację 
taką należy wyraźnie podać w wykazie 
składników przy użyciu słowa „nano”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 130 pierwsze czytanie.

Poprawka 197
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
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Stanowisko Rady Poprawka

2. Aby uwzględnić znaczenie, jakie dla 
konsumenta mają wykazy składników w 
odniesieniu do szczególnych rodzajów lub 
kategorii żywności, Komisja może w 
wyjątkowych przypadkach uzupełnić ust. 1 
niniejszego artykułu za pomocą aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 49 oraz z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 50 i 51, o ile w wyniku pominięć 
konsument finalny lub zakłady żywienia 
zbiorowego nie zostaną nieodpowiednio 
poinformowani.

2. Aby uwzględnić znaczenie, jakie dla 
konsumenta mają wykazy składników w 
odniesieniu do szczególnych rodzajów lub 
kategorii żywności, Komisja może w 
wyjątkowych przypadkach uzupełnić ust. 1 
niniejszego artykułu za pomocą aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 49, o ile w 
wyniku pominięć konsument finalny lub 
zakłady żywienia zbiorowego nie zostaną 
nieodpowiednio poinformowani.

Or. en

Poprawka 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Gdy kilka składników lub substancji 
pomocniczych w przetwórstwie będących 
częścią danego środka spożywczego 
pochodzi od pojedynczej substancji lub 
produktu, które wymienione są w 
załączniku II, w etykietowaniu precyzuje 
się to w odniesieniu do każdego składnika 
lub substancji pomocniczej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Problemy z art. 21 ust. 1 akapit trzeci w brzmieniu przedstawionym przez Radę polega na 
tym, że – w zależności od rodzaju produktu – wynikałby z niego bardzo długi wykaz 
składników wraz z powtarzającymi się alergenami, zwłaszcza wtedy, gdy produkty zawierają 
dodatki i składniki uzyskane z tego samego alergenu.
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Poprawka 199
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Gdy kilka składników lub substancji
pomocniczych w przetwórstwie będących 
częścią danego środka spożywczego 
pochodzi od pojedynczej substancji lub 
produktu, które wymienione są w 
załączniku II, w etykietowaniu precyzuje 
się to w odniesieniu do każdego składnika 
lub substancji pomocniczej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie znane są korzyści z posiadania przez konsumentów informacji na temat 
alergizujących składników środków spożywczych. Jednakże wymóg podawania alergizujących 
składników w przypadku każdego składnika produktu, kiedy podano informację o obecności 
alergenu, stanowi rozszerzenie istniejących wymogów. Tego rodzaju środek nakłada 
obciążenia na przemysł unijny, a jednocześnie nie zapewnia dodatkowej ochrony 
konsumentom będącym alergikami.

Poprawka 200
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Gdy kilka składników lub substancji 
pomocniczych w przetwórstwie będących 
częścią danego środka spożywczego 
pochodzi od pojedynczej substancji lub 
produktu, które wymienione są w 
załączniku II, w etykietowaniu precyzuje 
się to w odniesieniu do każdego składnika 
lub substancji pomocniczej.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Chodzi o to, aby zapobiec podawaniu długiego wykazu składników z powtarzającymi się 
alergenami, zwłaszcza wtedy, gdy produkt zawiera dodatki i składniki uzyskane z tego samego 
alergenu. Należy zapewnić, aby przepisy dotyczące etykietowania alergenów były zgodnie z 
istniejącymi przepisami na temat alergenów.

Poprawka 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Gdy kilka składników lub substancji 
pomocniczych w przetwórstwie będących 
częścią danego środka spożywczego 
pochodzi od pojedynczej substancji lub 
produktu, które wymienione są w 
załączniku II, w etykietowaniu precyzuje 
się to w odniesieniu do każdego składnika 
lub substancji pomocniczej.

skreślony

Or. en

Poprawka 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Oznaczenie danych szczegółowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), nie jest 
wymagane w przypadkach, gdy nazwa 
środka spożywczego wyraźnie odnosi się 
do danej substancji lub produktu.

Oznaczenie danych szczegółowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), nie jest 
wymagane w przypadkach, gdy:

a) nazwa środka spożywczego wyraźnie 
odnosi się do danej substancji lub 
produktu;

b) składniki wymienione w załączniku II, 
z którego pochodzi substancja, są już 
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uwzględniony w wykazie składników.

Or. en

Uzasadnienie

Problemy z art. 21 ust. 1 akapit trzeci w brzmieniu przedstawionym przez Radę polega na 
tym, że – w zależności od rodzaju produktu – wynikałby z niego bardzo długi wykaz 
składników wraz z powtarzającymi się alergenami, zwłaszcza wtedy, gdy produkty zawierają 
dodatki i składniki uzyskane z tego samego alergenu.

Poprawka 203
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Oznaczenie danych szczegółowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), nie jest 
wymagane w przypadkach, gdy nazwa 
środka spożywczego wyraźnie odnosi się 
do danej substancji lub produktu.

Oznaczenie danych szczegółowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), nie jest 
wymagane w przypadkach, gdy:

a) nazwa środka spożywczego wyraźnie 
odnosi się do danej substancji lub 
produktu;

b) składnik wymieniony w załączniku II, z 
którego pochodzi substancja, jest już 
uwzględniony w wykazie składników.

Or. en

Poprawka 204
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit czwarty

Stanowisko Rady Poprawka

Oznaczenie danych szczegółowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), nie jest 
wymagane w przypadkach, gdy nazwa 

Oznaczenie danych szczegółowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), nie jest 
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środka spożywczego wyraźnie odnosi się 
do danej substancji lub produktu.

wymagane w przypadkach, gdy:

a) nazwa środka spożywczego wyraźnie 
odnosi się do danej substancji lub 
produktu;
b) składniki wymienione w załączniku II, 
z którego pochodzi substancja, są już 
uwzględniony w wykazie składników.

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o to, aby zapobiec podawaniu długiego wykazu składników z powtarzającymi się 
alergenami, zwłaszcza wtedy, gdy produkt zawiera dodatki i składniki uzyskane z tego samego 
alergenu. Należy zapewnić, aby przepisy dotyczące etykietowania alergenów były zgodnie z 
istniejącymi przepisami na temat alergenów.

Poprawka 205
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Aby zapewnić konsumentom lepszą 
informację i uwzględnić najnowszą wiedzę 
naukową i techniczną, Komisja 
systematycznie analizuje i w razie potrzeby 
uaktualnia wykaz w załączniku II w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 49 oraz 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 50, 51 i 52.

2. Aby zapewnić konsumentom lepszą 
informację i uwzględnić najnowszą wiedzę 
naukową i techniczną, Komisja 
systematycznie analizuje i w razie potrzeby 
uaktualnia wykaz w załączniku II w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 49.

W przypadku gdy wymagać tego będzie 
szczególnie pilny charakter sprawy, 
procedura, o której mowa w art. 52, ma 
zastosowanie do aktów delegowanych 
przyjętych na podstawie niniejszego 
artykułu.

Or. en
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Poprawka 206
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) w jednostkach masy lub objętości w 
przypadku produktów półpłynnych lub 
kleistych

Or. en

Poprawka 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) w jednostkach masy lub objętości w 
przypadku produktów półpłynnych lub 
kleistych.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy obecnych przepisów dotyczących miar i wag państwa członkowskie mogą określić, w 
jaki sposób należy wyrażać objętościową i wagową ilość netto produktów półpłynnych lub 
kleistych. Istotne jest, aby zachować obecną elastyczność w wyrażaniu objętościowej lub 
wagowej ilości netto produktów półpłynnych lub kleistych.

Poprawka 208
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) w jednostkach masy lub objętości w 
przypadku produktów półpłynnych lub 
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kleistych

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zachować obecną elastyczność w określaniu sposobu wyrażania 
objętościowej lub wagowej ilości netto produktów półpłynnych lub kleistych, którą posiadają 
państwa członkowskie.

Poprawka 209
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Aby zapewnić lepsze rozumienie przez 
konsumenta informacji na temat żywności 
podanych w etykietowaniu, Komisja może 
w odniesieniu do pewnych szczególnych 
środków spożywczych określić, w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 49 oraz 
z zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 50 i 51, inny sposób wyrażania ilości 
netto, niż sposób określony w ust. 1 
niniejszego artykułu.

2. Aby zapewnić lepsze rozumienie przez 
konsumenta informacji na temat żywności 
podanych w etykietowaniu, Komisja może 
w odniesieniu do pewnych szczególnych 
środków spożywczych określić, w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 49, 
inny sposób wyrażania ilości netto, niż 
sposób określony w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 210
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Aby zapewnić jednolite stosowanie 
sposobu oznaczania daty minimalnej 
trwałości, o której mowa w załączniku X 
pkt 1 lit. c), Komisja może przyjąć zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 46 ust. 2, przepisy wykonawcze w tym 

3. Aby zapewnić jednolite stosowanie 
sposobu oznaczania daty minimalnej 
trwałości, o której mowa w załączniku X 
pkt 1 lit. c), Komisja może przyjąć zgodnie 
z procedurą oceny, o której mowa w art. 46 
ust. 2, akty wykonawcze ustanawiające 
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względzie. przepisy wykonawcze w tym względzie.

Or. en

Poprawka 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Wskazanie kraju lub miejsca 
pochodzenia jest obowiązkowe:

2. Wskazanie kraju lub miejsca 
pochodzenia jest obowiązkowe:

a) w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego kraju lub 
miejsca pochodzenia środka spożywczego, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące środkowi spożywczemu lub 
etykieta jako całość mogły sugerować, że 
dany środek spożywczy pochodzi z innego 
kraju lub miejsca;

a) w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego kraju lub 
miejsca pochodzenia środka spożywczego, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące środkowi spożywczemu lub 
etykieta jako całość mogły sugerować, że 
dany środek spożywczy pochodzi z innego 
kraju lub miejsca;

b) w odniesieniu do mięsa objętego kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI. 
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

b) w odniesieniu do mięsa objętego kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI.
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

ba) w odniesieniu do produktów 
mlecznych;
bb) w odniesieniu do świeżych owoców i 
warzyw;
bc) w odniesieniu do innych produktów 
jednoskładnikowych oraz
bd) mięsa, drobiu i ryb, jeżeli są używane 
jako składniki przetworzonej żywności.
Jeżeli istnieją powody, dla których 
oznaczenie miejsca pochodzenia mogłoby 
okazać się niepraktyczne, można zastąpić 
je następującą adnotacją: – „pochodzenie 
nieokreślone”.
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Or. en

Poprawka 212
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

2. Wskazanie kraju lub miejsca 
pochodzenia jest obowiązkowe:

2. Wskazanie kraju lub miejsca 
pochodzenia jest obowiązkowe w 
odniesieniu do:

Or. it

Poprawka 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

2. Wskazanie kraju lub miejsca 
pochodzenia jest obowiązkowe:

2. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis jest zgodny ze zmianą definicji „miejsca pochodzenia” uzgodnioną podczas 
pierwszego czytania w PE i nie pozwala sprzedawać produktów jako pochodzących z kraju, w 
którym „zostały poddane ostatniemu istotnemu, gospodarczo uzasadnionemu przetworzeniu” 
(może to być na przykład dodanie sosu do produktu).

Poprawka 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – tiret pierwsze (nowe)
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Stanowisko Rady Poprawka

- Jeżeli istnieją powody, dla których 
oznaczenie kraju lub miejsca pochodzenia 
mięsa, drobiu i ryb w przetworzonej 
żywności mogłoby okazać się 
niepraktyczne, można zastąpić je 
następującą adnotacją: „pochodzenie 
nieokreślone”.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli producent podejmie decyzję o korzystaniu z usług pewnej liczby dostawców, 
etykietowanie kraju lub miejsca pochodzenia może okazać niemożliwe.

Poprawka 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku mięsa i drobiu kraj lub 
miejsce pochodzenia można podać jako 
jedno miejsce tylko w przypadku, gdy 
zwierzęta urodziły się, były hodowane i 
poddane ubojowi w tym samym kraju lub 
miejscu. W innych przypadkach należy 
podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.
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Poprawka 216
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku mięsa i drobiu kraj lub 
miejsce pochodzenia można podać jako 
jedno miejsce tylko w przypadku, gdy 
zwierzęta urodziły się, były hodowane i 
poddane ubojowi w tym samym kraju lub 
miejscu. W innych przypadkach należy 
podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.
Jeżeli istnieją powody, dla których 
oznaczenie miejsca pochodzenia mogłoby 
okazać się niepraktyczne, można zastąpić 
je następującą adnotacją: – „pochodzenie 
nieokreślone”.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli istnieją powody, dla których 
oznaczenie kraju lub miejsca pochodzenia 
mogłoby okazać się niepraktyczne, można 
zastąpić je następującą adnotacją: 
„pochodzenie nieokreślone”.

Or. en
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Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 218
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego kraju lub 
miejsca pochodzenia środka spożywczego, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące środkowi spożywczemu lub 
etykieta jako całość mogły sugerować, że 
dany środek spożywczy pochodzi z innego 
kraju lub miejsca;

a) – mięsa;

– drobiu;
– mleka i produktów mlecznych;
– innych produktów zawierających jeden 
składnik;
– mięsa, drobiu i ryb wykorzystywanych 
jako składnik w przetworzonych środkach 
spożywczych;
Co się tyczy mięsa i drobiu, informacje na 
temat kraju lub miejsca pochodzenia 
mogą odnosić się do jednego miejsca tylko 
w przypadku, w którym zwierzęta urodziły 
się, były hodowane i zostały oddane do 
uboju w tym samym kraju lub miejscu. W 
innym razie podaje się informacje na 
temat różnych miejsc urodzenia, hodowli i 
uboju.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych 
środków spożywczych należy podać kraj 
lub miejsce pochodzenia w przypadku gdy 
zaniechanie ich wskazania mogłoby 
wprowadzać w błąd konsumenta co do 
rzeczywistego kraju lub miejsca 
pochodzenia środka spożywczego, w 
szczególności gdyby informacje 
towarzyszące środkowi spożywczemu lub 
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etykieta jako całość mogły sugerować, że 
dany środek spożywczy pochodzi z innego 
kraju lub miejsca; w takich przypadkach 
podanie odpowiednich informacji jest 
zgodne z art. 49, bez uszczerbku dla 
warunków, o których mowa w art. 50 i 51.

Or. it

Uzasadnienie
Zob. poprawka 101 i 328 dotycząca stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego kraju lub 
miejsca pochodzenia środka spożywczego, 
w szczególności gdyby informacje 
towarzyszące środkowi spożywczemu lub 
etykieta jako całość mogły sugerować, że 
dany środek spożywczy pochodzi z innego 
kraju lub miejsca;

a) w przypadku gdy zaniechanie ich 
wskazania mogłoby wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego 
pochodzenia środka spożywczego, w 
szczególności gdyby informacje 
towarzyszące środkowi spożywczemu lub 
etykieta jako całość mogły sugerować, że 
dany środek spożywczy pochodzi z innego 
kraju lub miejsca pochodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis jest zgodny ze zmianą definicji „miejsca pochodzenia” uzgodnioną podczas 
pierwszego czytania w PE i nie pozwala sprzedawać produktów jako pochodzących z kraju, w 
którym „zostały poddane ostatniemu istotnemu, gospodarczo uzasadnionemu przetworzeniu” 
(może to być na przykład dodanie sosu do produktu).

Poprawka 220
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)
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Stanowisko Rady Poprawka

w odniesieniu do mięsa objętego kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI. 
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

skreślona

Or. it

Poprawka 221
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w odniesieniu do mięsa objętego 
kodami Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI. 
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

skreślona

Or. nl

Uzasadnienie

Obowiązkowe oznaczanie miejsca lub kraju pochodzenia wieprzowiny, mięsa baraniego, 
koziego i drobiu stanowiłoby niepotrzebne obciążenie administracyjne dla podmiotów 
gospodarczych. Należy zachować obecne zasady etykietowania, które stanowią, że 
pochodzenie można oznaczać na zasadzie dobrowolności, o ile pominięcie tej informacji nie 
wprowadzałoby konsumentów w poważny błąd co do rzeczywistego pochodzenia żywności.

Poprawka 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)
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Stanowisko Rady Poprawka

b) w odniesieniu do mięsa objętego 
kodami Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI.
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

b) w odniesieniu do każdego rodzaju mięsa 
i drobiu.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci wyrażają obawy o dobrostan zwierząt i oddziaływanie na środowisko w 
przypadku każdego rodzaju mięsa, nie tylko niektórych kategorii.

Poprawka 223
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w odniesieniu do mięsa objętego 
kodami Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI.
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

b) – mięsa;

- drobiu;
- produktów mlecznych;
- świeżych owoców i warzyw;
- innych produktów jednoskładnikowych 
oraz
- mięsa, drobiu i ryb, jeżeli są używane 
jako składniki przetworzonej żywności.
W przypadku mięsa i drobiu kraj lub 
miejsce pochodzenia można podać jako 
jedno miejsce tylko w przypadku, gdy 
zwierzęta urodziły się, były hodowane i 
poddane ubojowi w tym samym kraju lub 
miejscu. W innych przypadkach należy 
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podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.
Jeżeli istnieją powody, dla których 
oznaczenie miejsca pochodzenia mogłoby 
okazać się niepraktyczne, można zastąpić 
je następującą adnotacją: „pochodzenie 
nieokreślone”.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsze czytanie – poprawka 101 + 328

Poprawka 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w odniesieniu do mięsa objętego kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI.
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

b) w odniesieniu do mięsa objętego kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI.

Or. fr

Poprawka 225
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w odniesieniu do mięsa objętego 
kodami Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI.
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 

b) w odniesieniu do każdego rodzaju mięsa 
i drobiu.
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których mowa w ust. 6.

Or. en

Poprawka 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w odniesieniu do mięsa objętego kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI. 
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

b) w odniesieniu do mięsa objętego kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) 
wymienionymi w załączniku XI. 
Stosowanie niniejszej litery wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 5.

Or. en

Poprawka 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) w odniesieniu do mięsa, drobiu i ryb, 
jeżeli są używane jako składniki 
przetworzonej żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni wiedzieć, skąd pochodzi mięso, również wówczas gdy mięso jest 
używane w przetworzonej żywności. W przeciwnym razie konsumenci mogą zostać 
wprowadzeni w błąd, myśląc, że skoro przetworzony produkt pochodzi z określonego miejsca, 
mięso również pochodzi z tego samego miejsca, chociaż wcale nie musi tak być. Wielu 
konsumentów zwraca dużą uwagę na dobrostan zwierząt oraz oddziaływanie na środowisko 
transportu mięsa na duże odległości, takie informacje muszą być zatem dostępne.
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Poprawka 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) w odniesieniu do składników, które 
stanowią ponad 50% środka spożywczego.
Stosowanie lit. b) i c) wymaga przyjęcia 
przepisów wykonawczych, o których mowa 
w ust. 6.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że konsumenci otrzymują odpowiednie informacje, należy obowiązkowo 
podawać informację o pochodzeniu składnika stanowiącego co najmniej 50% całkowitej wagi 
wyprodukowanego środka spożywczego. Zasada ta miałaby zastosowanie do znacznej liczby
produktów, w tym do produktów jednoskładnikowych.

Poprawka 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) w odniesieniu do produktów 
mlecznych;

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.
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Poprawka 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b b) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

bb) w odniesieniu do świeżych owoców i 
warzyw;

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b c) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

bc) w odniesieniu do innych produktów 
jednoskładnikowych;

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b d) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

bd) w odniesieniu do mięsa, drobiu i ryb, 
jeżeli są używane jako składniki 
przetworzonej żywności.
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Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 233
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) w odniesieniu do produktów 
mlecznych;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 234
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b b) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

bb) w odniesieniu do świeżych owoców i 
warzyw;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.
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Poprawka 235
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b c) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

bc) w odniesieniu do innych produktów 
jednoskładnikowych oraz

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 236
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b d) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

bd) mięsa, drobiu i ryb, jeżeli są używane 
jako składniki przetworzonej żywności.

Or. en

Poprawka 237
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) tak długo jak wymóg ten nie zakłóca 
niepotrzebnie istniejących praktyk 
produkcji żywności, sprzedaży i eksportu; 
zwłaszcza w kontekście handlu 
transgranicznego między państwami 
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członkowskimi

Or. en

Poprawka 238
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli jest podany kraj lub miejsce 
pochodzenia danego środka spożywczego, 
i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub 
miejsce pochodzenia jego podstawowego 
składnika:

skreślony

a) podaje się również kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika; lub
b) wskazuje się, że kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika jest inne niż kraj lub miejsce 
pochodzenia środka spożywczego.
Stosowanie niniejszego ustępu wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

Or. it

Poprawka 239
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli jest podany kraj lub miejsce 
pochodzenia danego środka spożywczego, 
i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub 
miejsce pochodzenia jego podstawowego 
składnika:

skreślony
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a) podaje się również kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika; lub
b) wskazuje się, że kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika jest inne niż kraj lub miejsce 
pochodzenia środka spożywczego.
Stosowanie niniejszego ustępu wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

Or. nl

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach nie zawsze można określić kraj pochodzenia ponieważ składniki 
odżywcze w produkcie mogą pochodzić z różnych krajów jednocześnie i zmieniać się każdego 
dnia. Obecne zasady etykietowania stanowią, że pochodzenie można oznaczać na zasadzie 
dobrowolności, o ile pominięcie tej informacji nie wprowadzałoby konsumentów w poważny 
błąd co do rzeczywistego pochodzenia żywności.

Poprawka 240
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli jest podany kraj lub miejsce 
pochodzenia danego środka spożywczego, 
i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub 
miejsce pochodzenia jego podstawowego 
składnika:

skreślony

a) podaje się również kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika; lub
b) wskazuje się, że kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika jest inne niż kraj lub miejsce 
pochodzenia środka spożywczego.
Stosowanie niniejszego ustępu wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.
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Or. es

Poprawka 241
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli jest podany kraj lub miejsce 
pochodzenia danego środka spożywczego, 
i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub 
miejsce pochodzenia jego podstawowego 
składnika:

skreślone

a) podaje się również kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika; lub
b) wskazuje się, że kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika jest inne niż kraj lub miejsce 
pochodzenia środka spożywczego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 172). Nie ma 
potwierdzonej potrzeby rozszerzania wymogów oznaczania pochodzenia w przypadku 
podstawowych składników, zaś działanie takie mogłoby skutkować wieloma niepraktycznymi 
problemami dla podmiotów działających na rynku spożywczym.

Poprawka 242
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli jest podany kraj lub miejsce 
pochodzenia danego środka spożywczego, 
i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub 

skreślone
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miejsce pochodzenia jego podstawowego 
składnika:
a) podaje się również kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika; lub
b) wskazuje się, że kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika jest inne niż kraj lub miejsce 
pochodzenia środka spożywczego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 172 przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu. Potrzeba wprowadzenia 
wymogów dotyczących oznaczania pochodzenia podstawowych produktów nie została 
dowiedziona. Miałoby to niepraktyczne konsekwencje dla podmiotów działających na rynku 
spożywczym oraz byłoby szkodliwe w kontekście uproszczenia, przejrzystości i spójności.

Poprawka 243
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli jest podany kraj lub miejsce 
pochodzenia danego środka spożywczego, 
i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub 
miejsce pochodzenia jego podstawowego 
składnika:

skreślone

a) podaje się również kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika; lub
b) wskazuje się, że kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika jest inne niż kraj lub miejsce 
pochodzenia środka spożywczego.

Or. en
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Poprawka 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli jest podany kraj lub miejsce 
pochodzenia danego środka spożywczego, 
i gdy nie jest on taki sam jak kraj lub 
miejsce pochodzenia jego podstawowego
składnika:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis jest zgodny ze zmianą definicji „miejsca pochodzenia” uzgodnioną podczas 
pierwszego czytania w PE i nie pozwala sprzedawać produktów jako pochodzących z kraju, w 
którym „zostały poddane ostatniemu istotnemu, gospodarczo uzasadnionemu przetworzeniu” 
(może to być na przykład dodanie sosu do produktu).

Poprawka 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) podaje się również kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego 
składnika; lub

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis jest zgodny ze zmianą definicji „miejsca pochodzenia” uzgodnioną podczas 
pierwszego czytania w PE i nie pozwala sprzedawać produktów jako pochodzących z kraju, w 
którym „zostały poddane ostatniemu istotnemu, gospodarczo uzasadnionemu przetworzeniu” 
(może to być na przykład dodanie sosu do produktu).
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Poprawka 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

aa) umieszczanie nazwy lub adresu 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym na etykiecie nie stanowi 
oznaczenia kraju lub miejsca pochodzenia 
danego środka spożywczego;

Or. fr

Poprawka 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) wskazuje się, że kraj lub miejsce 
pochodzenia tego podstawowego składnika 
jest inne niż kraj lub miejsce pochodzenia 
środka spożywczego.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis jest zgodny ze zmianą definicji „miejsca pochodzenia” uzgodnioną podczas 
pierwszego czytania w PE i nie pozwala sprzedawać produktów jako pochodzących z kraju, w 
którym „zostały poddane ostatniemu istotnemu, gospodarczo uzasadnionemu przetworzeniu” 
(może to być na przykład dodanie sosu do produktu).

Poprawka 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

Stosowanie niniejszego ustępu wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 6.

Stosowanie niniejszego ustępu wymaga 
przyjęcia przepisów wykonawczych, o 
których mowa w ust. 5.

Or. en

Poprawka 249
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia 
stosowania ust. 2 lit. b) Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie, aby ocenić 
obowiązek wskazania kraju lub miejsca 
pochodzenia w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w ust. 2 lit. b).

skreślony

Or. it

Poprawka 250
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia 
stosowania ust. 2 lit. b) Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, aby ocenić 
obowiązek wskazania kraju lub miejsca 
pochodzenia w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w tym punkcie.

skreślony

Or. nl
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Uzasadnienie

Należy zachować obecne zasady etykietowania, które stanowią, że pochodzenie można 
oznaczać na zasadzie dobrowolności, o ile pominięcie tej informacji nie wprowadzałoby 
konsumentów w poważny błąd co do rzeczywistego pochodzenia żywności.

Poprawka 251
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Do dnia …39 Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania na temat obowiązku 
wskazania kraju lub miejsca pochodzenia 
w odniesieniu do:

skreślony

a) rodzajów mięsa innych niż wołowina 
oraz tych, o których mowa w ust. 2 lit. b);
b) mleka;
c) mleka wykorzystywanego jako składnik 
w produktach mlecznych;
d) mięsa wykorzystywanego jako składnik;
e) nieprzetworzonych środków 
spożywczych;
f) produktów jednoskładnikowych;
g) składników, które stanowią więcej niż 
50% środka spożywczego.
Sprawozdania te uwzględniają potrzebę 
uzyskania informacji przez konsumenta, 
wykonalność obowiązku wskazania kraju 
lub miejsca pochodzenia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, oraz analizę 
kosztów i korzyści z wprowadzenia takich 
środków, w tym skutki prawne dla rynku 
wewnętrznego oraz wpływ na handel 
międzynarodowy.
Komisja może dołączyć do tych 
sprawozdań wnioski mające na celu 
zmianę odpowiednich przepisów unijnych.
__________________
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39. * Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 252
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Do dnia …39 Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania na temat obowiązku 
wskazania kraju lub miejsca pochodzenia 
w odniesieniu do:

skreślony

a) rodzajów mięsa innych niż wołowina 
oraz tych, o których mowa w ust. 2 lit. b);
b) mleka;
c) mleka wykorzystywanego jako składnik 
w produktach mlecznych;
d) mięsa wykorzystywanego jako składnik;
e) nieprzetworzonych środków 
spożywczych;
f) produktów jednoskładnikowych;
g) składników, które stanowią więcej niż 
50% środka spożywczego.
Sprawozdania te uwzględniają potrzebę 
uzyskania informacji przez konsumenta, 
wykonalność obowiązku wskazania kraju 
lub miejsca pochodzenia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, oraz analizę 
kosztów i korzyści z wprowadzenia takich 
środków, w tym skutki prawne dla rynku 
wewnętrznego oraz wpływ na handel 
międzynarodowy.
Komisja może dołączyć do tych 
sprawozdań wnioski mające na celu 
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zmianę odpowiednich przepisów unijnych.
__________________
39. * Dz.U.: trzy lata od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby obowiązkowe oznaczanie pochodzenia wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego oraz drobiu nie było interpretowane jako oznaczanie jakości. Zasada ta dotyczy 
również mleka w produktach mlecznych i pozostałych wymienionych produktów. Bez względu 
na to, w jakim państwie członkowskim żywność jest produkowana, musi mieć wysoką jakość w
całej UE. Obowiązkowe oznaczanie pochodzenia będzie stanowić dodatkowe obciążenie 
administracyjne dla podmiotów gospodarczych.

Poprawka 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. Do dnia …39 Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania na temat obowiązku 
wskazania kraju lub miejsca pochodzenia 
w odniesieniu do:

skreślony

a) rodzajów mięsa innych niż wołowina 
oraz tych, o których mowa w ust. 2 lit. b);
b) mleka;
c) mleka wykorzystywanego jako składnik 
w produktach mlecznych;
d) mięsa wykorzystywanego jako składnik;
e) nieprzetworzonych środków 
spożywczych;
f) produktów jednoskładnikowych;
g) składników, które stanowią więcej niż 
50% środka spożywczego.
Sprawozdania te uwzględniają potrzebę 
uzyskania informacji przez konsumenta, 
wykonalność obowiązku wskazania kraju 
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lub miejsca pochodzenia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, oraz analizę 
kosztów i korzyści z wprowadzenia takich 
środków, w tym skutki prawne dla rynku 
wewnętrznego oraz wpływ na handel 
międzynarodowy.
Komisja może dołączyć do tych 
sprawozdań wnioski mające na celu 
zmianę odpowiednich przepisów unijnych.
__________________
39. * Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 254
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia …39 Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania na temat obowiązku 
wskazania kraju lub miejsca pochodzenia 
w odniesieniu do:

skreślone

a) rodzajów mięsa innych niż wołowina 
oraz tych, o których mowa w ust. 2 lit. b);
b) mleka;
c) mleka wykorzystywanego jako składnik 
w produktach mlecznych;
d) mięsa wykorzystywanego jako składnik;
e) nieprzetworzonych środków 
spożywczych;
f) produktów jednoskładnikowych;
g) składników, które stanowią więcej niż 
50% środka spożywczego.
__________________
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39. * Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Do dnia …39 Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania na temat obowiązku 
wskazania kraju lub miejsca pochodzenia 
w odniesieniu do:

Nie dotyczy wersji polskiej.

__________________
39 * Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis jest zgodny ze zmianą definicji „miejsca pochodzenia” uzgodnioną podczas 
pierwszego czytania w PE i nie pozwala sprzedawać produktów jako pochodzących z kraju, w 
którym „zostały poddane ostatniemu istotnemu, gospodarczo uzasadnionemu przetworzeniu” 
(może to być na przykład dodanie sosu do produktu).

Poprawka 256
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

h) whisky
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Or. en

Uzasadnienie

Na whisky sprzedawanym w UE widnieje zazwyczaj oznaczenie kraju pochodzenia, a 
konsumenci przywiązują dużą wagę do tej informacji. Niemniej jednak na niektórych 
rodzajach whisky nie ma oznaczenia kraju pochodzenia, posiadają one jednak inne 
urządzenia do oznaczania sugerujące, że pochodzą z jednego z największych krajów 
produkujących whisky, chociaż nie pochodzą. Z tego względu whisky powinna znaleźć się w 
wykazie środków spożywczych, które zostaną ocenione przez Komisję w celu ustalenia, czy
należy wprowadzić obowiązkowe oznaczanie kraju pochodzenia.

Poprawka 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera f)

Stanowisko Rady Poprawka

f) produktów jednoskładnikowych; skreślona

Or. fr

Poprawka 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g)

Stanowisko Rady Poprawka

g) składników, które stanowią więcej niż 
50% środka spożywczego.

skreślona

Or. fr

Poprawka 259
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

Sprawozdania te uwzględniają potrzebę 
uzyskania informacji przez konsumenta, 
wykonalność obowiązku wskazania kraju 
lub miejsca pochodzenia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, oraz analizę 
kosztów i korzyści z wprowadzenia takich 
środków, w tym skutki prawne dla rynku 
wewnętrznego oraz wpływ na handel 
międzynarodowy.

Sprawozdania te uwzględniają potrzebę 
uzyskania informacji przez konsumenta, 
wykonalność obowiązku wskazania kraju 
lub miejsca pochodzenia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym i który należy 
określać indywidualnie na odpowiednim 
poziomie geograficznym, biorąc pod 
uwagę specjalne cechy danych produktów, 
oraz analizę kosztów i korzyści z 
wprowadzenia takich środków, w tym 
skutki prawne dla rynku wewnętrznego 
oraz wpływ na handel międzynarodowy.

Or. en

Poprawka 260
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Sprawozdania te uwzględniają potrzebę 
uzyskania informacji przez konsumenta, 
wykonalność obowiązku wskazania kraju 
lub miejsca pochodzenia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, oraz analizę 
kosztów i korzyści z wprowadzenia takich 
środków, w tym skutki prawne dla rynku 
wewnętrznego oraz wpływ na handel 
międzynarodowy.

Sprawozdania te uwzględniają potrzebę 
uzyskania informacji przez konsumenta, 
wykonalność obowiązku wskazania kraju 
lub miejsca pochodzenia, o którym mowa 
w akapicie pierwszym i który należy 
określać indywidualnie na odpowiednim 
poziomie geograficznym, biorąc pod 
uwagę specjalne cechy danych produktów, 
oraz analizę kosztów i korzyści z 
wprowadzenia takich środków, w tym 
skutki prawne dla rynku wewnętrznego 
oraz wpływ na handel międzynarodowy.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący informacji na temat żywności powinien uwzględniać pakiet dotyczący 
jakości, który jest omawiany w komisji AGRI w Parlamencie Europejskim. Pakiet dotyczący 
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jakości tworzy podstawę prawną dla oznaczania miejsca hodowli w kontekście standardów 
sprzedaży. Wniosek dotyczący informacji na temat żywności powinien uwzględniać 
ustanowienie ewentualnych ram dla kraju i miejsca pochodzenia, lecz powinien obejmować 
oznaczania składników, jak również dostosowanie brzmienia przepisów prawnych.

Poprawka 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit trzeci a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Nazwa lub adres podmiotu działającego 
na rynku spożywczym umieszczone na 
etykiecie nie stanowią oznaczenia kraju 
lub miejsca pochodzenia danego środka 
spożywczego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie spójności z zapisem w ostatnim zdaniu punktu 31 
preambuły ze wspólnego stanowiska Rady.

Poprawka 262
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

5a. Nazwa lub adres podmiotu 
działającego na rynku spożywczym 
umieszczone na etykiecie nie stanowią 
oznaczenia kraju lub miejsca pochodzenia 
danego środka spożywczego.

Or. en
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Poprawka 263
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Do dnia …40 Komisja przyjmie –
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 46 ust. 2 – przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 2 
lit. b) niniejszego artykułu i stosowania 
ust. 3 niniejszego artykułu.

skreślony

__________________
40. * Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 264
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Do dnia … Komisja przyjmie – zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2 – przepisy wykonawcze 
dotyczące stosowania ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu i stosowania ust. 3 
niniejszego artykułu.

skreślony

__________________
40. * Dz.U.: dwa lata od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. nl
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Uzasadnienie

Obowiązkowe oznaczanie miejsca lub kraju pochodzenia wieprzowiny, mięsa baraniego, 
koziego i drobiu stanowiłoby niepotrzebne obciążenie administracyjne dla podmiotów 
gospodarczych. Należy zachować obecne zasady stanowiące, że pochodzenie można oznaczać 
na zasadzie dobrowolności, o ile pominięcie tej informacji nie wprowadzałoby konsumentów 
w poważny błąd co do rzeczywistego pochodzenia żywności. Dotyczy to również produktów w 
art. 5 ust. 5.

Poprawka 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Do dnia … Komisja przyjmie – zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2 – przepisy wykonawcze 
dotyczące stosowania ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu i stosowania ust. 3 
niniejszego artykułu.

6. Do dnia … Komisja przyjmie – zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2 – przepisy wykonawcze 
dotyczące stosowania ust. 2 lit. b) i c)
niniejszego artykułu i stosowania ust. 3 
niniejszego artykułu.

__________________ __________________
40 Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

40 Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. fr

Poprawka 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – przeniesienie ust. 6 jako ust. 4a

Stanowisko Rady Poprawka

6. Do dnia …40 Komisja przyjmie – zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2 – przepisy wykonawcze 
dotyczące stosowania ust. 2 lit. b) 
niniejszego artykułu i stosowania ust. 3 
niniejszego artykułu.

4a. Do dnia …40 Komisja przyjmie –
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 46 ust. 2 – przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 2 
lit. b) niniejszego artykułu i stosowania 
ust. 3 niniejszego artykułu.

__________________ __________________
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40 Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

40 Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 25a
Nazwa lub adres podmiotu działającego 
na rynku spożywczym umieszczone na 
etykiecie nie stanowią oznaczenia kraju 
lub miejsca pochodzenia danego środka 
spożywczego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest sprecyzowanie w art. 25 tego, co zostało zapisane w ostatnim 
zdaniu punktu 31 preambuły z tekstu Rady na temat oznaczania pochodzenia.

Poprawka 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 25a
Nazwa lub adres podmiotu działającego 
na rynku spożywczym umieszczone na 
etykiecie nie stanowią oznaczenia kraju 
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lub miejsca pochodzenia danego środka 
spożywczego.

Or. en

Poprawka 269
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Komisja może, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 46 ust. 
2, przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące 
wykonania ust. 1 niniejszego artykułu w 
odniesieniu do niektórych środków 
spożywczych.

2. Komisja może, zgodnie z procedurą 
oceny, o której mowa w art. 46 ust. 2, 
przyjąć akty wykonawcze ustanawiające 
szczegółowe przepisy dotyczące 
wykonania ust. 1 niniejszego artykułu w 
odniesieniu do niektórych środków 
spożywczych.

Or. en

Poprawka 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Stanowisko Rady Poprawka

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

b) ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych 
nasyconych, izomerów trans kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów, cukrów,
białka oraz soli.

Or. en
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Poprawka 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat tych składników odżywczych i wartości energetycznej są najważniejsze 
dla konsumentów i z tego powodu muszą być umieszczane z przodu opakowania.

Poprawka 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Części poprawki 144 z pierwszego czytania.

Poprawka 273
Frédérique Ries

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

Stanowisko Rady Poprawka

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

nasyconych, węglowodanów, cukrów, 
białka sztucznych kwasów tłuszczowych 
trans oraz soli.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż w ostatnich kilki latach udało się znacznie ograniczyć przemysłową zawartość 
kwasów tłuszczowych trans w żywności dzięki staraniom o przeformułowanie przepisów, 
dostępne dowody wskazują, że nadmierne spożycie sztucznych kwasów tłuszczowych trans ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie i przyczynia się do zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej. 
Natomiast oznaczanie naturalnych kwasów tłuszczowych trans, wytwarzanych w żwaczu 
krowy, a zatem naturalnie obecnych w mięsie i mleku, nie jest uzasadnione z punktu widzenia 
zdrowia publicznego.

Poprawka 274
Andres Perello Rodriguez

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

Stanowisko Rady Poprawka

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

b) ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych 
nasyconych, izomerów trans kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów, cukrów,
białka oraz soli.

Or. es

Uzasadnienie

Patrz poprawka 144 w pierwszym czytaniu.

Poprawka 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Stanowisko Rady Poprawka

b) ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych 
nasyconych, węglowodanów, cukrów, 

b) ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych 
nasyconych, węglowodanów, cukrów, 
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białka oraz soli. naturalnych przeciwutleniaczy 
(właściwych dla surowców pochodzenia), 
białka oraz soli.

Or. it

Poprawka 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) ilość białka, węglowodanów i 
izomerów trans kwasów tłuszczowych.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat tych składników odżywczych są istotne dla konsumentów i z tego powodu 
muszą być obowiązkowo umieszczane z tyłu opakowania.

Poprawka 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Stanowisko Rady Poprawka

a) izomery trans kwasów tłuszczowych; skreślona

Or. en

Poprawka 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a)
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Stanowisko Rady Poprawka

a) izomery trans kwasów tłuszczowych; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dobrowolne oznaczanie izomerów trans kwasów tłuszczowych jest niezwykle mylące. 
Tłuszcze trans muszą być obowiązkowo oznaczane z tyłu opakowania.

Poprawka 279
Frédérique Ries

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

Stanowisko Rady Poprawka

a) izomery trans kwasów tłuszczowych; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 29 ust. 1 akapit pierwszy lit. b)
i poprawka 146 przyjęta w pierwszym czytaniu.

Poprawka 280
Esther de Lange

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

Stanowisko Rady Poprawka

da) cholesterol;

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o dopełnienie kompromisu między Radą a PE w pierwszym czytaniu, jeżeli chodzi o 
dobrowolne oznaczanie składników odżywczych.
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Poprawka 281
Esther de Lange

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

Stanowisko Rady Poprawka

fa) sód;

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o dopełnienie kompromisu między Radą a PE w pierwszym czytaniu, jeżeli chodzi o 
dobrowolne oznaczanie składników odżywczych.

Poprawka 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Stanowisko Rady Poprawka

fa) sód;

Or. fr

Uzasadnienie

Sód występuje naturalnie w niektórych środkach spożywczych i składnikach, które nie 
zawierają soli (na przykład jogurt i mleko). Należy zapewnić konsumentom możliwość 
stwierdzenia, jak dużo sodu znajduje się w środkach spożywczych. Podmioty gospodarcze 
powinny zatem móc sprecyzować tę kwestię i umieścić obowiązkowe informacje na soli.

Poprawka 283
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli etykietowanie żywności 
opakowanej zawiera obowiązkową 

3. Jeżeli etykietowanie żywności 
opakowanej zawiera obowiązkową 
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informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w ust. 1, można powtórzyć w nim 
informacje na temat wartości energetycznej 
oraz ilości tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów oraz soli.

informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w ust. 1, powtarza się w nim 
informacje na temat wartości energetycznej 
oraz ilości tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów oraz soli przy 
użyciu uproszczonego schematu 
oznaczania zgodnie z art. 33 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 33 ust. 3.

Poprawka 284
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli etykietowanie żywności 
opakowanej zawiera obowiązkową 
informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w ust. 1, można powtórzyć w nim 
informacje na temat wartości energetycznej 
oraz ilości tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów oraz soli.

3. Jeżeli etykietowanie żywności 
opakowanej zawiera obowiązkową 
informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w art. 29 ust. 1, można powtórzyć 
w nim informacje na temat wartości 
energetycznej w głównym polu widzenia.
Dodatkowo powtórzyć można również 
ilości tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów oraz soli.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o wartości energetycznej są najważniejsze dla konsumentów, dlatego powinny 
zostać podane nie tylko w obowiązkowej tabeli wartości odżywczej, lecz również z przodu 
opakowania. Dodatkowo należy umożliwić dobrowolne powtórzenie najważniejszych 
składników odżywczych (tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, cukry, sól).

Poprawka 285
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4
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Stanowisko Rady Poprawka

4. W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 1, 
gdy etykietowanie produktów, o których 
mowa w art. 16 ust. 4, zawiera informację 
o wartości odżywczej, treść takiej 
informacji może ograniczać się jedynie do 
wartości energetycznej.

4. W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 1, 
gdy etykietowanie produktów, o których 
mowa w art. 16 ust. 4, zawiera informację 
o wartości odżywczej, treść takiej 
informacji może ograniczać się do wartości 
energetycznej i zawartości cukru.

Or. en

Poprawka 286
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49 oraz z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 50 i 51 – przyjąć współczynniki 
przeliczeniowe do obliczania ilości 
witamin i składników mineralnych 
określonych w załączniku XIII część A pkt 
1, aby dokładniej obliczać zawartość takich 
witamin i składników mineralnych w 
środkach spożywczych. Przeliczniki te 
dodaje się do załącznika XIV.

2. Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49 – przyjąć 
współczynniki przeliczeniowe do 
obliczania ilości witamin i składników 
mineralnych określonych w załączniku 
XIII część A pkt 1, aby dokładniej obliczać 
zawartość takich witamin i składników 
mineralnych w środkach spożywczych. 
Przeliczniki te dodaje się do załącznika 
XIV.

Or. en

Poprawka 287
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja może zgodnie z procedurą 
regulacyjną przewidzianą w art. 46 ust. 2 

Komisja może zgodnie z procedurą oceny 
przewidzianą w art. 46 ust. 2 przyjąć akty 
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przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące 
jednolitego wdrożenia niniejszego ustępu 
w odniesieniu do precyzji podawanych 
wartości, w tym do różnic między 
wartościami podawanymi a wartościami 
ustalonymi w trybie urzędowych kontroli.

wykonawcze ustanawiające szczegółowe 
przepisy dotyczące jednolitego wdrożenia 
niniejszego ustępu w odniesieniu do 
precyzji podawanych wartości, w tym do 
różnic między wartościami podawanymi a 
wartościami ustalonymi w trybie 
urzędowych kontroli.

Or. en

Poprawka 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Wartość energetyczna i ilość 
składników odżywczych, o których mowa 
w art. 29 ust. 1–5, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.

2. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania zawiera ilość 
energii w kcal i wszystkie obowiązkowe 
składniki odżywcze, o których mowa w art. 
29 ust. 1 oraz w razie potrzeby dobrowolne 
składniki odżywcze, o których mowa w art. 
29 ust. 2.
Są one wyrażone w stosownych 
przypadkach, według porządku 
prezentacji przewidzianego w załączniku 
XV, zarówno w przeliczeniu na 100 g/ml, 
jak i na porcje.

Informacja musi być prezentowana w 
formie tabelarycznej, z wyrównanymi 
liczbami.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsze czytanie – poprawka 313
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Poprawka 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Oprócz formy wyrażania, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego artykułu, wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
1, 3, 4 i 5, może być wyrażana, w 
stosownych przypadkach, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia określonych w załączniku XIII 
część B, w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml.

4. Oprócz formy wyrażania, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego artykułu, wartość 
energetyczna i ilość tłuszczów, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, cukru i soli jest
wyrażana jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
określonych w załączniku XIII część B, 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci potrzebują wartości referencyjnych do ustalenia dziennego spożycia niektórych 
środków spożywczych. Na przykład informacja, że dany produkt zawiera 7 gramów soli na 
100 gramów nie mówi konsumentowi nic o średnim zalecanym dziennym spożyciu.

Poprawka 290
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Aby zapewnić jednolite wyrażanie 
informacji o wartości odżywczej w 
przeliczeniu na porcję lub na jednostkową 
ilość spożywanej żywności i aby zapewnić 
konsumentowi jednolitą podstawę 
porównawczą, Komisja może, 
uwzględniając obecne wzorce konsumpcji 
konsumentów, jak i zalecenia żywieniowe, 
przyjąć przepisy w sprawie wyrażania 
ilości w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość spożywanej żywności w 
odniesieniu do określonych kategorii 
środków spożywczych zgodnie z procedurą 

4. Aby zapewnić jednolite wyrażanie 
informacji o wartości odżywczej 
w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość spożywanej żywności 
i aby zapewnić konsumentowi jednolitą 
podstawę porównawczą, Komisja 
przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych 
i uwzględniając obecne wzorce konsumpcji 
konsumentów, jak i zalecenia żywieniowe, 
przepisy w sprawie wyrażania ilości 
w przeliczeniu na porcję lub na 
jednostkową ilość spożywanej żywności 
w odniesieniu do określonych kategorii 



AM\861438PL.doc 109/169 PE460.950v01-00

PL

regulacyjną, o której mowa w art. 46 ust. 
2.

środków spożywczych zgodnie z procedurą 
oceny, o której mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en

Poprawka 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 i 2, są zawarte w tym samym 
polu widzenia. Prezentowane są łącznie w 
czytelnym formacie oraz, w stosownych 
przypadkach, w kolejności prezentacji 
określonej w załączniku XV.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 lit. a) i b) są prezentowane z 
przodu opakowania i zawierają ilość 
energii w kcal zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. 
a) oraz obowiązkowe składniki odżywcze 
wymienione w art. 29 ust. 1 lit. b) 
wyrażone w gramach. Prezentowane są 
łącznie w czytelnym formacie oraz, w 
stosownych przypadkach, w kolejności 
prezentacji określonej w załączniku XV.

Or. en

Uzasadnienie

Te środki spożywcze są najważniejsze dla konsumentów, dlatego muszą być wymienione z 
przodu opakowania.

Poprawka 292
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 i 2, są zawarte w tym samym 
polu widzenia. Prezentowane są łącznie w 
czytelnym formacie oraz, w stosownych 
przypadkach, w kolejności prezentacji 
określonej w załączniku XV.

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1, 2 i 3, są zawarte w tym 
samym polu widzenia. Prezentowane są 
łącznie w czytelnym formacie oraz, w 
stosownych przypadkach, w kolejności 
prezentacji określonej w załączniku XV.



PE460.950v01-00 110/169 AM\861438PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 i 2, są prezentowane, jeżeli 
jest na to miejsce, w formacie tabeli z 
wyrównanymi liczbami. Jeżeli nie ma na to 
miejsca, informacja jest prezentowana w 
formacie liniowym.

2. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 i 2, są prezentowane z tyłu 
opakowania w formacie tabeli, jeżeli jest 
na to miejsce, z wyrównanymi liczbami. 
Jeżeli nie ma na to miejsca, informacja jest 
prezentowana w formacie liniowym oraz, 
w razie potrzeby, według porządku 
prezentacji przewidzianego w załączniku 
XV.

Or. en

Poprawka 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml 
lub na porcję podawana jest również w 
ramce umieszczonej z przodu opakowania 
w jego prawym dolnym rogu czcionką o 
wielkości 3 mm.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest racjonalnym kompromisem między stanowiskami PE i Rady. PE 



AM\861438PL.doc 111/169 PE460.950v01-00

PL

wprowadza obowiązkowe określanie wartości energetycznej (w przeliczeniu na 100 g/ml oraz, 
opcjonalnie, na porcję) z przodu opakowania w jego prawym dolnym rogu. Rada natomiast 
przewidziała jedynie dobrowolne „powtórzenie” z przodu opakowania pięciu składników już 
oznaczonych z tyłu opakowania w przeliczeniu na 100 g/ml, co może wprowadzać w błąd w
przypadku produktów sprzedawanych w opakowaniach większych niż 100 g/ml, np. napojów 
bezalkoholowych lub płatków zbożowych. Zatem określenie wartości energetycznej w 
przeliczeniu na porcję wydaje się właściwsze.

Poprawka 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml 
lub na porcję podawana jest również w 
ramce umieszczonej z przodu opakowania 
w jego prawym dolnym rogu czcionką o 
wielkości 3 mm.

Or. en

Poprawka 296
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal w przeliczeniu na porcję podawana 
jest również w przejrzystej formie w 
ramce, w głównym polu widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o wartości energetycznej są bardzo ważne dla konsumentów, dlatego powinny 
zostać podane nie tylko w obowiązkowej tabeli wartości odżywczej, lecz również z przodu 
opakowania. Chociaż informacje z tabeli wartości odżywczej (wyrażone w przeliczeniu na 
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100 g/100 ml) zapewniają skrótowe porównanie różnych produktów, dodatkowe, pojedyncze 
informacje na temat wartości energetycznej (wyrażone w przeliczeniu na porcję) zapewniają 
konsumentom wskazówkę co do konkretnej ilości kalorii w porcji.

Poprawka 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Informacja o wartości energetycznej 
oraz ilości tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych i soli zostaje powtórzona z 
przodu opakowania w przeliczeniu na 100 
g/ml, a dodatkowo może zostać wyrażona 
w przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.

Poprawka 298
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml,
lub na porcję podawana jest również w 
ramce umieszczonej z przodu opakowania 
w jego prawym dolnym rogu czcionką o 
wielkości 3 mm.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość energetyczna jest kluczowym elementem informacji dla konsumentów przy wyborze 
środków spożywczych mających służyć utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Mając na uwadze 
że w obowiązkowej tabeli wartości odżywczej przewidziano już przeliczanie na 100 g/ml, 
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wartość energetyczna z przodu opakowania powinna zostać wyrażona w przeliczeniu na 
porcję. Pozwoli to konsumentom dokonywać świadomych wyborów żywieniowych opartych na 
indywidualnych potrzebach dzięki natychmiastowej, rzeczywistej informacji, a także oceniać 
miejsce produktu w ich codziennej diecie.

Poprawka 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal w przeliczeniu na porcję podawana 
jest również w przejrzystej formie w 
głównym polu widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość energetyczna jest kluczowym elementem informacji dla konsumentów przy wyborze 
środków spożywczych mających służyć utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Mając na uwadze 
że w obowiązkowej tabeli wartości odżywczej przewidziano już przeliczanie na 100 g/ml, 
wartość energetyczna z przodu opakowania powinna zostać wyrażona w przeliczeniu na 
porcję. Pozwoli to konsumentom dokonywać świadomych wyborów żywieniowych opartych na 
indywidualnych potrzebach dzięki natychmiastowej, rzeczywistej informacji, a także oceniać 
miejsce produktu w ich codziennej diecie.

Poprawka 300
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, 
lub na porcję podawana jest również w 
ramce umieszczonej z przodu opakowania 
w jego prawym dolnym rogu czcionką o 
wielkości 3 mm.

Or. en
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Poprawka 301
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Wartość energetyczna wyrażona w 
kcal w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml 
podawana jest również w ramce 
umieszczonej z przodu opakowania w jego 
prawym dolnym rogu czcionką o wielkości 
3 mm. W przypadku opakowań porcji o 
ilości netto mniejszej niż 100 g/100 ml, 
wartość energetyczną można 
alternatywnie podać w kcal w przeliczeniu 
na porcję.

Or. de

Poprawka 302
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 29 ust. 3, można podać razem:

3. Informację o wartości energetycznej 
należy również podać z przodu 
opakowania w przeliczeniu na 100 g/ml 
oraz, w razie potrzeby, na porcję, o ile 
opakowanie pakowanego środka 
spożywczego zawiera obowiązkową 
informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w art. 29 ust. 1.
Powtórzyć można również ilości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów 
oraz soli w przeliczeniu na 100 g/ml oraz, 
w razie potrzeby, na porcję:

Or. fr
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Uzasadnienie

Umieszczanie informacji o wartości energetycznej na opakowaniu w przeliczeniu na 100 g lub 
ml może być mylące jedynie w przypadku, gdy produkty są sprzedawane w mniejszych 
opakowaniach (na przykład napoje bezalkoholowe i płatki zbożowe). Należy umożliwić 
dodanie informacji o wartości energetycznej w przeliczeniu na porcję do informacji podanej 
w przeliczeniu na 100 g/ml. Poprawka może być delikatnym kompromisem między 
stanowiskiem Parlamentu (pierwsze czytanie) a stanowiskiem Rady.

Poprawka 303
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 3, można podać razem:

3. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 3, zostają powtórzone razem z 
przodu opakowania i są wyrażane za 
pomocą określeń „niski”, „średni”, 
„wysoki” w połączeniu z kolorem 
zielonym, bursztynowym i czerwonym.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie poprawki 314 z pierwszego czytania.

Poprawka 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

3. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 29 ust. 3, można podać razem:

3. Jeżeli etykietowanie żywności 
pakowanej obejmuje obowiązkową 
informację o wartości odżywczej, o której 
mowa w art. 29 ust 1, informację o 
wartości energetycznej należy podać 
również z przodu opakowania w 
przeliczeniu na 10 g/ml i na porcję.
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Dodatkowo można podać tam informację 
o ilości tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów, soli w przeliczeniu 
na 100 g/ml lub na porcję:

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, że niniejsza poprawka jest racjonalnym kompromisem między stanowiskiem PE 
przegłosowanym w pierwszym czytaniu a stanowiskiem Rady, w którym przewidziano jedynie 
dobrowolne „powtórzenie” z przodu opakowania pięciu składników oznaczonych z tyłu 
opakowania w przeliczeniu na 100 g/ml i na porcję/jednostkę spożycia

Poprawka 305
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Informacja jest obowiązkowa wyłącznie w 
przypadku następujących kategorii 
żywności:
- potrawy gotowe do spożycia;
- gotowe produkty pochodzenia 
zwierzęcego;
- pakowane przekąski i kanapki;
- zbożowe płatki śniadaniowe;
- napoje bezalkoholowe z wyjątkiem mleka 
i soków owocowych zgodnie z definicją w 
dyrektywie Rady 2001/112/WE z dnia 20 
grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków 
owocowych i niektórych podobnych 
produktów przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi1;
- inne przetworzone produkty gotowe.
W przypadku innych środków 
spożywczych, które nie podlegają 
wymienionym kategoriom, lit. a) i b) 
stosuje się na zasadzie dobrowolności.
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Ilości referencyjne dotyczące poziomów 
niskiego (zielonego), średniego 
(bursztynowego) i wysokiego 
(czerwonego) są definiowane w 
przeliczeniu na 100 g/ml oraz 
przyjmowane w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 50 i 51, na podstawie opinii 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.
__________________
1 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58.

Or. en

Poprawka 306
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) w innym polu widzenia niż określone 
w ust. 1 niniejszego artykułu; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 307
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) w innym polu widzenia niż określone 
w ust. 1 niniejszego artykułu; oraz

a) w innym polu widzenia niż określone 
w ust. 1 niniejszego artykułu, kiedy to 
wartość energetyczna może zostać również 
podana oddzielnie w stosunku do danych 
szczegółowych z przodu opakowania;
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Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką 72 sprawozdawcy. Jej celem jest 
doprecyzowanie, że elementy tzw. „wielkiej piątki” mogą również pojawiać się oddzielnie 
(np. wartość energetyczna z przodu opakowania, a składniki odżywcze gdzie indziej), jeżeli są 
powtarzane. W przeciwnym razie wartość energetyczna byłaby podawana trzykrotnie: w 
tabeli, obowiązkowo z przodu opakowania (poprawka 70 sprawozdawcy) i ponownie jako 
część opcjonalnego powtórzenia.

Poprawka 308
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w innym formacie niż określony 
w ust. 2 niniejszego artykułu.

skreślona

Or. en

Poprawka 309
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) w innym formacie niż określony w ust. 2 
niniejszego artykułu.

b) w innym formacie niż określony w ust. 2 
niniejszego artykułu, który może mieć 
formę graficzną w celu lepszego 
przyciągania wzroku, lub

Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką 72 sprawozdawcy. Przedstawianie wartości 
odżywczych w formie graficznej może, w wielu przypadkach, ułatwić konsumentom ich 
zrozumienie. Rozwiązanie to powinno być opcjonalne w stosunku do ponownego oznaczenia 
elementów tzw. „wielkiej piątki”, oprócz wymienienia ich w tabeli.
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Poprawka 310
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ba) wyłącznie w przeliczeniu na porcję lub 
podstawową jednostkę spożycia wraz z 
procentowym oznaczeniem referencyjnego 
spożycia określonego w części B 
załącznika XIII, kiedy to wartość 
energetyczna może zostać również 
oznaczona oddzielnie w stosunku do 
innych danych szczegółowych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką 72 sprawozdawcy. Na potrzeby 
porównywalności istotne jest, aby wartości były podawane w przeliczeniu na 100 g/100 ml. W 
szczególnych przypadkach bardziej sensowne i bardziej wykonalne jest jednak powtórzenie 
szczegółowych danych odżywczych dotyczących „wielkiej piątki” wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję.

Poprawka 311
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Aby zapewnić jednolite wdrożenie 
niniejszego ustępu, Komisja może zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 46 ust. 2, przyjąć przepisy dotyczące 
wartości energetycznej i ilości składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1–5, które można uznać za znikome.

Aby zapewnić jednolite wdrożenie 
niniejszego ustępu, Komisja może, w 
drodze aktów wykonawczych zgodnie 
z procedurą oceny, o której mowa w art. 46 
ust. 2, przyjąć przepisy dotyczące wartości 
energetycznej i ilości składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 i 2, które można uznać za znikome.

Or. en
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Poprawka 312
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Stanowisko Rady Poprawka

[…] skreślony
__________________
44. * Dz.U.: proszę wstawić datę: osiem lat 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 313
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. Oprócz form wyrażania informacji, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 4 oraz w 
art. 32, oraz form prezentacji, o których 
mowa w art. 33 ust. 2, wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 ust. 
1–5, może być podawana za 
pośrednictwem innych form wyrażania lub 
prezentowania informacji z zastosowaniem 
– oprócz słów i liczb – form graficznych 
lub symboli, pod warunkiem że zostaną 
spełnione następujące wymogi:

1. Oprócz form wyrażania informacji, 
o których mowa w art. 31 ust. 5 i 4 oraz 
w art. 32, oraz form prezentacji, o których 
mowa w art. 33 ust. 2 i 3, wartość 
energetyczna i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w art. 29 
ust. 1, 2 i 5, może być podawana za 
pośrednictwem innych form wyrażania lub 
prezentowania informacji z zastosowaniem 
– oprócz słów i liczb – form graficznych 
lub symboli, pod warunkiem że zostaną 
spełnione następujące wymogi:

Or. en

Poprawka 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

1a. Niezależnie od przepisów art. 4 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 
elementy interpretacyjne można 
wykorzystać do celów niniejszego 
rozporządzenia do wyrażania lub 
prezentacji informacji o wartości 
energetycznej i ilości tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, cukrów i soli.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki temu nadal będzie można stosować w niektórych państwach członkowskich 
dobrowolne schematy, które okazały się bardzo użyteczne dla konsumentów.

Poprawka 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) nie wprowadzają one konsumenta 
w błąd, o czym mowa w art. 7;

a) opierają się na rzetelnych, niezależnych 
badaniach konsumenckich i nie 
wprowadzają one konsumenta w błąd, 
o czym mowa w art. 7;

Or. en

Poprawka 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)
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Stanowisko Rady Poprawka

aa) ich opracowanie jest wynikiem 
szerokich konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi grupami;

Or. en

Poprawka 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera c)

Stanowisko Rady Poprawka

c) są one wsparte dowodami zrozumienia 
takich form wyrażania lub prezentacji 
informacji przez przeciętnego 
konsumenta; oraz

c) są one wsparte niezależnymi dowodami 
zrozumienia takich form wyrażania lub 
prezentacji informacji przez konsumentów; 
oraz

Or. en

Poprawka 318
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

da) są obiektywne i niedyskryminujące;

Or. es

Poprawka 319
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)



AM\861438PL.doc 123/169 PE460.950v01-00

PL

Stanowisko Rady Poprawka

db) ich stosowanie nie może stwarzać 
przeszkód dla swobodnego przepływu 
towarów.

Or. es

Poprawka 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Jeżeli informacja o wartości odżywczej 
znajdująca się w załączniku V jest 
obowiązkowa z powodu przedstawienia 
oświadczenia żywieniowego lub 
zdrowotnego, oświadczenie żywieniowe 
lub jakakolwiek jego część nie muszą 
pojawiać się w głównym polu widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Środki spożywcze wymienione w załączniku V są zwolnione z obowiązku przedstawiania 
informacji o wartości odżywczej, ponieważ zawierają nieznaczne ilości substancji 
odżywczych. Jednakże zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 każdy środek 
spożywczy, nawet jeżeli jest wymieniony w załączniku V, podlega obowiązkowi 
przedstawienia informacji o wartości odżywczej, jeżeli sporządzane jest oświadczenie 
żywieniowe lub zdrowotne. Umieszczenie informacji lub części informacji w głównym polu 
widzenia jest niewykonalne na małych opakowaniach. W przypadku sporządzania 
oświadczenia żywieniowego/zdrowotnego środki spożywcze wymienione w załączniku V 
powinny być zatem zwolnione z tego obowiązku.

Poprawka 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

Aby ułatwić monitorowanie stosowania 
takich dodatkowych form wyrażania lub 
prezentacji, państwa członkowskie mogą 
wymagać od podmiotów działających na 
rynku spożywczym i wprowadzających na 
rynek na swoim terytorium środki 
spożywcze oznaczone za pomocą takich 
informacji, aby powiadamiały właściwy 
organ o stosowaniu dodatkowej formy 
wyrażania lub prezentacji odpowiednio 
uzasadniając spełnienie wymogów 
określonych w ust. 1 lit. a)–d). W takich 
przypadkach wymagana może być również 
informacja o zaprzestaniu stosowania 
takich dodatkowych form wyrażania lub 
prezentacji.

Aby ułatwić monitorowanie stosowania 
takich dodatkowych form wyrażania lub 
prezentacji, państwa członkowskie 
wymagają od podmiotów działających na 
rynku spożywczym i wprowadzających na 
rynek na swoim terytorium środki 
spożywcze oznaczone za pomocą takich 
informacji, aby powiadamiały właściwy 
organ o stosowaniu dodatkowej formy 
wyrażania lub prezentacji, odpowiednio 
uzasadniając spełnienie wymogów 
określonych w ust. 1 lit. a)–d). W takich 
przypadkach wymagana jest również 
informacja o zaprzestaniu stosowania 
takich dodatkowych form wyrażania lub 
prezentacji.

Or. en

Poprawka 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – przypis 44

Stanowisko Rady Poprawka

____________________________ ____________________________

44. * Dz.U.: Proszę wstawić datę: osiem lat
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

44. * Dz.U.: Proszę wstawić datę: trzy lata
od daty stosowania rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 323
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6
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Stanowisko Rady Poprawka

6. Aby zapewnić jednolite stosowanie 
niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 46 ust. 2, przepisy 
szczegółowe dotyczące wdrożenia ust. 1, 3 
i 4 niniejszego artykułu.

6. Aby zapewnić jednolite stosowanie 
niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje 
zgodnie z procedurą oceny, o której mowa 
w art. 46 ust. 2, akty wykonawcze 
ustanawiające przepisy szczegółowe 
dotyczące wdrożenia ust. 1, 3 i 4 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Nie stosuje się terminu 
„wegetariański” w odniesieniu do 
żywności, która jest zwierzęciem, jest 
produkowana ze zwierząt lub przy pomocy 
produktów uzyskanych ze zwierząt 
nieżyjących, zabitych lub ze zwierząt, 
które tracą życie bezpośrednio w wyniku 
zjedzenia. Nie stosuje się terminu 
„wegański” w odniesieniu do żywności, 
która jest zwierzęciem, jest produkowana 
ze zwierząt lub przy pomocy zwierząt bądź 
produktów pochodzenia zwierzęcego.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 325
Holger Krahmer

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

2a. Dodatkowa informacja o wartości 
odżywczej podawana na zasadzie 
dobrowolności i skierowana do 
specjalnych grup docelowych, na przykład 
dzieci, nadal powinna być dozwolona, o 
ile specjalne wartości referencyjne 
znajdują potwierdzenie naukowe, nie 
wprowadzają konsumenta w błąd i są 
zgodne z ogólnymi warunkami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

W produktach skierowanych do dzieci lub atrakcyjnych dla dzieci pożyteczniejsze są 
informacje o wartości odżywczej zawierające wartości referencyjne właściwe dla dzieci.

Poprawka 326
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla art. 38 państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
krajowe w odniesieniu do kwestii, które 
nie zostały zharmonizowane w szczególny 
sposób niniejszym rozporządzeniem, pod 
warunkiem że nie zakazują one, nie 
utrudniają ani nie ograniczają 
swobodnego przepływu towarów, które są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

2. Zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu 
państwa członkowskie nie ustanawiają 
bardziej szczegółowych wymogów niż te, 
które znajdują się w rozporządzeniu 
dotyczącym oznaczania wartości 
odżywczej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Rady państwa członkowskie mogłyby przyjmować dodatkowe 
obowiązkowe wymogi w zakresie etykietowania. Przepisy te prowadziłyby do nadmiaru 
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dodatkowych przepisów krajowych, które poważnie zakłócałyby funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i stanowiłyby ogromne obciążenie dla podmiotów gospodarczych, jeżeli chodzi 
o ich wdrożenie. W tym celu do artykułu 37 dodano nowy ust. 2 zgodnie z obecnymi 
przepisami, w tym art. 7 ust. 3 dyrektywy 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości 
odżywczej.

Poprawka 327
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Na podstawie ust. 1 państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
dotyczące obowiązkowego określania kraju 
lub miejsca pochodzenia środków 
spożywczych jedynie wówczas, gdy 
istnieje udowodniony związek pewnych 
cech żywności z jej pochodzeniem. Przy 
zgłaszaniu Komisji takich przepisów 
państwa członkowskie przedstawiają 
dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do takich informacji.

2. Na podstawie ust. 1 państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
dotyczące obowiązkowego określania kraju 
lub miejsca pochodzenia środków 
spożywczych.

Or. it

Poprawka 328
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Na podstawie ust. 1 państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
dotyczące obowiązkowego określania kraju 
lub miejsca pochodzenia środków 
spożywczych jedynie wówczas, gdy 
istnieje udowodniony związek pewnych 
cech żywności z jej pochodzeniem. Przy 
zgłaszaniu Komisji takich przepisów 
państwa członkowskie przedstawiają 

2. Na podstawie ust. 1 państwa 
członkowskie mogą przyjmować przepisy 
dotyczące obowiązkowego określania kraju 
lub miejsca pochodzenia środków 
spożywczych jedynie wówczas, gdy 
istnieje udowodniony związek pewnych 
cech żywności z jej pochodzeniem. Przy 
zgłaszaniu Komisji takich przepisów 
państwa członkowskie wykazują w 
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dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę
do takich informacji.

prawodawstwie świadomość znacznej wagi 
takich informacji.

Or. it

Poprawka 329
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku oferowania środków 
spożywczych do sprzedaży konsumentom 
finalnym lub zakładom żywienia 
zbiorowego bez opakowania lub w 
przypadku pakowania środków 
spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży 
na życzenie konsumenta lub ich 
uprzedniego pakowania do bezpośredniej 
sprzedaży:

1. W przypadku oferowania środków 
spożywczych do sprzedaży konsumentom 
finalnym lub zakładom żywienia 
zbiorowego bez opakowania lub w 
przypadku pakowania środków 
spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży 
na życzenie konsumenta lub ich 
uprzedniego pakowania do bezpośredniej 
sprzedaży:

a) przekazanie danych szczegółowych 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. c) jest 
obowiązkowe;
b) przekazanie innych danych 
szczegółowych określonych w art. 9 i 10 
nie jest obowiązkowe, chyba że państwo 
członkowskie przyjmie przepisy 
zawierające wymóg przekazania części lub 
wszystkich tych danych szczegółowych, 
lub elementów tych danych 
szczegółowych.
Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania do usług gastronomicznych 
świadczonych przez kina – z wyłączeniem 
MŚP – gdzie żywność jest pakowana w 
punkcie sprzedaży w standaryzowane 
opakowania o ustalonej pojemności, 
dzięki czemu ilość i zawartość żywności 
lub napojów jest określona i wymierna.

Or. en
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Poprawka 330
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) przekazanie danych szczegółowych 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. c) jest 
obowiązkowe;

a) państwa członkowskie mogą wymagać 
przekazania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. c);

Or. es

Poprawka 331
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

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 jest 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 jest przydatna lub 
jeśli zażąda jej państwo członkowskie.
Komisja wprowadzi również formalną 
procedurę powiadamiania dla wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z 
przepisami dyrektywy 98/34.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas pierwszego czytania w Parlamencie kluczowym 
uzasadnieniem proponowanego nowego rozporządzenia jest wzmocnienie jednolitego rynku 
oraz ułatwienie swobodnego przepływu towarów. Uznaje się, że krajowe przepisy w 
dziedzinie etykietowania mogą prowadzić do fragmentacji jednolitego rynku, dlatego też 
powinny być przyjmowane dopiero po procesie przejrzystej kontroli, tj. takiej samej jaka jest 
stosowana w przypadku innych krajowych wniosków legislacyjnych na rynku wewnętrznym.
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Poprawka 332
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Państwo członkowskie, które uznaje za 
konieczne przyjęcie nowego 
prawodawstwa dotyczącego informacji na 
temat żywności, może przyjąć planowane 
przepisy po upływie trzech miesięcy od 
notyfikacji, o której mowa w ust. 1, o ile 
nie otrzymało od Komisji negatywnej 
opinii.

3. Państwo członkowskie, które uznaje za 
konieczne przyjęcie nowego 
prawodawstwa dotyczącego informacji na 
temat żywności, może przyjąć planowane 
przepisy po upływie trzech miesięcy od 
notyfikacji, o której mowa w ust. 1.

Or. it

Poprawka 333
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku wydania negatywnej 
opinii przez Komisję, przed upływem 
okresu, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu, Komisja wszczyna 
procedurę regulacyjną przewidzianą w art. 
46 ust. 2 w celu ustalenia, czy planowane 
przepisy mogą być wprowadzone w życie, z 
zastrzeżeniem, jeśli to niezbędne, 
właściwych zmian.

4. W przypadku wydania negatywnej 
opinii przez Komisję, przed upływem 
okresu, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu, Komisja wszczyna 
procedurę regulacyjną przewidzianą w art. 
46 ust. 2 w celu zaproponowania, jeśli to 
niezbędne, zmian uznanych za właściwe.

Or. it
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Poprawka 334
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku wydania negatywnej 
opinii przez Komisję, przed upływem 
okresu, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu, Komisja wszczyna 
procedurę regulacyjną przewidzianą w art. 
46 ust. 2 w celu ustalenia, czy planowane 
przepisy mogą być wprowadzone w życie, 
z zastrzeżeniem, jeśli to niezbędne, 
właściwych zmian.

4. W przypadku wydania negatywnej 
opinii przez Komisję, przed upływem 
okresu, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu, Komisja wszczyna 
procedurę oceny przewidzianą w art. 46 
ust. 2 w celu ustalenia, czy planowane 
przepisy mogą być wprowadzone w życie, 
z zastrzeżeniem, jeśli to niezbędne, 
właściwych zmian.

Or. en

Poprawka 335
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów 
podlegających procedurze notyfikacji 
określonej w niniejszym artykule 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 
oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego47.

skreślony

__________________
47 Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas pierwszego czytania w Parlamencie kluczowym 
uzasadnieniem proponowanego nowego rozporządzenia jest wzmocnienie jednolitego rynku 
oraz ułatwienie swobodnego przepływu towarów. Uznaje się, że krajowe przepisy w 
dziedzinie etykietowania mogą prowadzić do fragmentacji jednolitego rynku, dlatego też 
powinny być przyjmowane dopiero po procesie przejrzystej kontroli, tj. takiej samej jaka jest 
stosowana w przypadku innych krajowych wniosków legislacyjnych na rynku wewnętrznym.

Poprawka 336
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Aby uwzględnić postęp techniczny, rozwój 
naukowy, zdrowie konsumentów lub 
potrzebę konsumentów w zakresie 
informacji i z zastrzeżeniem przepisów art. 
10 ust. 2 i art. 21 ust. 2 dotyczących zmian 
w załącznikach II i III, Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
49 oraz z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 50 i 51 – dokonywać 
zmian w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia.

Aby uwzględnić postęp techniczny, rozwój 
naukowy, zdrowie konsumentów lub 
potrzebę konsumentów w zakresie 
informacji i z zastrzeżeniem przepisów art. 
10 ust. 2 i art. 21 ust. 2 dotyczących zmian 
w załącznikach II i III, Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
49 – dokonywać zmian w załącznikach do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 337
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

1. Bez uszczerbku dla ust. 2 niniejszego 
artykułu, wykonując przyznane w 
niniejszym rozporządzeniu uprawnienia, 
aby przyjmować środki zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o których mowa w 
art. 46 ust. 2 lub w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49–52, 

1. Bez uszczerbku dla ust. 2 niniejszego 
artykułu, wykonując przyznane w 
niniejszym rozporządzeniu uprawnienia, 
aby przyjmować środki w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą oceny, 
o których mowa w art. 46 ust. 2 lub w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
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Komisja: 49, Komisja:

Or. en

Poprawka 338
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt.

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt ustanowiony art. 58 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Jest on 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 339
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów art. 8 tej decyzji.

W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 340
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

skreślony

Or. en

Poprawka 341
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10 
ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 19 
ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 29 
ust. 6, art. 30 ust. 2, art. 35 ust. 4 i art. 44, 
powierza się Komisji na okres 5 lat od 
…51. Komisja sporządza sprawozdanie na 
temat delegowanych uprawnień nie później 
niż 6 miesięcy przed upływem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień jest automatycznie przedłużane 
na taki sam okres, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z 
art. 50.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

1a. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13 
ust. 5, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 23 
ust. 2, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 2, art. 35 
ust. 4 i art. 44, powierza się Komisji na 
okres 5 lat od …*. Komisja sporządza 
sprawozdanie na temat delegowanych 
uprawnień nie później niż 9 miesięcy przed 
upływem tego pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień zostaje w sposób 
dorozumiany przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
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1b. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 
13 ust. 5, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 
23 ust. 2, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 2, art. 
35 ust. 4 i art. 44, może zostać odwołane w 
każdej chwili przez Parlament Europejski 
lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w dniu określonym w tej decyzji. 
Decyzja ta nie wpływa na ważność 
obowiązujących już aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 342
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w art. 
50 i 51.

3. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
10 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 
19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 
29 ust. 6, art. 30 ust. 2, art. 35 ust. 4 i art. 
44 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy 
Parlament Europejski lub Rada nie 
wyrażą sprzeciwu w terminie trzech 
miesięcy od powiadomienia o nim 
Parlamentu Europejskiego lub Rady bądź 
przed upłynięciem tego terminu, jeśli 
Parlament Europejski i Rada 
poinformowały Komisję o tym, że nie 
wyrażą sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.

Or. en
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Poprawka 343
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku gdy – w razie wystąpienia 
nowego poważnego zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego – wymagać tego będzie 
szczególnie pilny charakter sprawy, 
procedura, o której mowa w art. 52, ma 
zastosowanie do aktów delegowanych 
przyjętych na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 
21 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 344
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Stanowisko Rady Poprawka

Odwołanie przekazanych uprawnień skreślony
1. Przekazanie uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 
3, art. 13 ust. 5, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 
2, art. 23 ust. 2, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 
2, art. 35 ust. 4 i art. 44, może zostać 
odwołane w każdej chwili przez Parlament 
Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę podejmowania 
decyzji o odwołaniu przekazania 
uprawnień, dokłada starań o 
poinformowanie o tym drugiej instytucji 
oraz Komisji w rozsądnym czasie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
delegowane uprawnienia, które mogą być 
przedmiotem odwołania, a także 
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ewentualne powody odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Wchodzi ona w życie bezzwłocznie 
lub z dniem w niej określonym. Nie 
narusza ona ważności już obowiązujących 
aktów delegowanych. Jest ona 
publikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 345
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Stanowisko Rady Poprawka

Sprzeciw wobec aktów delegowanych skreślony
1. Parlament Europejski lub Rada może 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
od daty powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.
2. Jeśli przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec 
aktu delegowanego, jest on publikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w 
nim określonym.
Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem wspomnianego terminu, jeżeli 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają wyrażać sprzeciwu.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą w terminie, o którym mowa w ust. 
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1, sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie. Instytucja wyrażająca 
sprzeciw wobec aktu delegowanego 
określa powody sprzeciwu.

Or. en

Poprawka 346
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Akty delegowane przyjęte na podstawie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z 
ust. 3.

1. Akty delegowane przyjęte na podstawie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z 
ust. 2. Powiadomienie o akcie 
delegowanym wysyłane do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zawiera 
uzasadnienie zastosowania procedury w 
trybie pilnym.

Or. en

Poprawka 347
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Powiadomienie o akcie delegowanym 
przyjętym na mocy niniejszego artykułu 
wysyłane do Parlamentu Europejskiego i 
Rady zawiera uzasadnienie zastosowania 
procedury w trybie pilnym.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego przyjętego na podstawie 
niniejszego artykułu zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 49 ust. 5. W takim 
przypadku Komisja bezzwłocznie uchyla 
akt w następstwie zgłoszenia decyzji o 
sprzeciwie przez Parlament Europejski 
lub Radę.
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Or. en

Poprawka 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Środki spożywcze wprowadzone na rynek 
lub opatrzone etykietą przed …54**, które 
nie spełniają wymogu określonego w art. 
9 ust. 1 lit. l) niniejszego rozporządzenia, 
mogą być wprowadzane na rynek do czasu 
wyczerpania zapasów tych środków.

skreślony

__________________
54. *** Dz.U.: proszę wstawić datę –
pierwszy dzień miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia

Or. en

Uzasadnienie

Trzyletni okres przejściowy jest wystarczający. Nie ma powodu, aby okres przejściowy 
dotyczący wymogu podawania informacji o wartości odżywczej był dłuższy niż okres 
przejściowy stosowany w odniesieniu do pozostałych informacji o żywności.

Poprawka 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Między …55 a …56, w przypadku gdy 
informacja o wartości odżywczej jest 
przekazywana na zasadzie dobrowolności, 
musi spełniać ona wymogi art. 29–34.

skreślony

__________________
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55. Dz.U.: proszę wstawić datę – pierwszy 
dzień miesiąca następującego 3 lata po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia
56. Dz.U.: proszę wstawić datę – pierwszy 
dzień miesiąca następującego 5 lat po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma już takiej konieczności.

Poprawka 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
…* z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit. l), który 
stosuje się od …**.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
…*

________________________ ________________________
* Dz.U.: proszę wstawić datę - pierwszy 
dzień miesiąca następującego 3 lata po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia

* Dz.U.: proszę wstawić datę - pierwszy 
dzień miesiąca następującego 3 lata po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia

** Dz.U.: proszę wstawić datę - pierwszy 
dzień miesiąca następującego 5 lat po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia

Or. en

Uzasadnienie
Trzy lata to wystarczający okres, nie ma zatem potrzeby ustanawiania dłuższego okresu w 
odniesieniu do wymogu podawania informacji o wartości odżywczej.
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Poprawka 351
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

a) wartości energetycznej; lub a) wartości energetycznej; lub
b) wartości energetycznej i przynajmniej 
jednego z następujących składników 
odżywczych i ich konkretnie 
wymienionych komponentów:

b) wartości energetycznej i przynajmniej 
jednego z następujących składników 
odżywczych i ich komponentów: 

- tłuszcz (kwasy tłuszczowe nasycone, 
izomery trans kwasów tłuszczowych, 
kwasy tłuszczowe jednonienasycone, 
kwasy tłuszczowe wielonienasycone),

- tłuszcz (kwasy tłuszczowe nasycone, 
izomery trans kwasów tłuszczowych, 
kwasy tłuszczowe jednonienasycone, 
kwasy tłuszczowe wielonienasycone),

- węglowodany (cukry, alkohole 
wielowodorotlenowe, skrobia),

- węglowodany (cukry, alkohole 
wielowodorotlenowe, skrobia),

- sól, - sól,

- błonnik pokarmowy, - błonnik pokarmowy, 
- białko, - białko,

- każda z witamin lub każdy ze składników 
mineralnych wymienionych w punkcie 1 
części A załącznika XIII, i obecnych w 
znaczących ilościach zgodnie z 
określeniem w punkcie 2 części A 
załącznika XIII;

- każda z witamin lub każdy ze składników 
mineralnych wymienionych w punkcie 1 
części A załącznika XIII, i obecnych w 
znaczących ilościach zgodnie z 
określeniem w punkcie 2 części A 
załącznika XIII;

Or. en

Poprawka 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – punkt -1 (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

-1. ŚRODKI SPOŻYWCZE ZAWIERAJĄCE KWASY 
GLUTAMINOWE LUB ICH SOLE
Środki spożywcze 
zawierające jeden lub 
więcej dodatków do 
żywności E620, E621, 
E622, E623, E624 i E625

„zawiera wzmacniacz 
smaku”

Or. en

Uzasadnienie

Części poprawki 275 z pierwszego czytania.

Poprawka 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – punkt -1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

-1a. Produkty mięsne ze specjalnego 
uboju
„Mięso z uboju bez ogłuszania”
1a.1 Mięso i produkty mięsne pochodzące 
od zwierząt, które nie były ogłuszane przed 
ubojem, tj. zostały poddane ubojowi 
rytualnemu

Or. en

Poprawka 354
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – punkt 1 a (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

1a. ŚRODKI SPOŻYWCZE Z UWZGLĘDNIENIEM 
DOBROSTANU ZWIERZĄT
1a.1 Środki spożywcze 
zawierające mięso zwierząt 
poddanych ubojowi metodą 
Halal.

„Produkt pochodzi od 
zwierzęcia poddanego 
ubojowi metodą 
Halal”.

1a.2 Środki spożywcze 
zawierające mięso zwierząt 
poddanych ubojowi metodą 
Shechita.

„Produkt pochodzi od 
zwierzęcia poddanego 
ubojowi metodą 
Shechita”.

Or. en

 Poprawka 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – punkt 2.3 – prawa kolumna

Stanowisko Rady Poprawka

„zawiera źródło fenyloalaniny”. „zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny; 
może być nieodpowiednie dla kobiet w 
ciąży)”.

Or. fr

Poprawka 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Stanowisko Rady Poprawka

3a. ŚRODKI SPOŻYWCZE ZAWIERAJĄCE KWASY 
GLUTAMINOWE LUB ICH SOLE
Środki spożywcze 
zawierające jeden lub więcej 
dodatków do żywności E620, 
E621, E622, E623, E624 i 

„zawiera składniki 
wzmagające 
łaknienie”
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E625

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – punkt 4.2

Stanowisko Rady Poprawka

Środki spożywcze inne 
niż wymienione w pkt 
4.1, do których dodano 
kofeinę w celu 
żywieniowym lub 
fizjologicznym. 

„Dodatek kofeiny. 
nie zaleca się 
stosowania u dzieci i 
kobiet w ciąży” w 
tym samym polu 
widzenia, co nazwa 
produktu, po czym w 
nawiasach, zgodnie z 
art. 13 ust. 1 
niniejszego 
rozporządzenia, 
umieszcza się 
informację dotyczącą 
zawartości kofeiny 
wyrażonej w mg na 
100g/ml. W 
przypadku 
suplementów diety 
zawartość kofeiny 
jest wyrażona w 
przeliczeniu na 
porcję zgodnie z 
zaleceniem w 
sprawie dziennego 
spożycia podanym na 
etykiecie.

Środki spożywcze inne niż 
napoje, do których dodano 
kofeinę w celu 
żywieniowym lub 
fizjologicznym.

„Zawiera kofeinę. 
nie zaleca się 
stosowania u 
dzieci i kobiet w 
ciąży” w tym 
samym polu 
widzenia, co 
nazwa produktu, 
po czym w 
nawiasach, 
zgodnie z art. 13 
ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, 
umieszcza się 
informację 
dotyczącą 
zawartości kofeiny 
wyrażonej w mg 
na 100g/ml. W 
przypadku 
suplementów diety 
zawartość kofeiny 
jest wyrażona w 
przeliczeniu na 
porcję zgodnie z 
zaleceniem w 
sprawie dziennego 
spożycia podanym 
na etykiecie.
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Or. en

Uzasadnienie

Wyraz „zawiera” byłby lepszy z technicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o zapobieganie 
lukom prawnym; np. guarana jest dodatkiem, który naturalnie ma dużą zawartość kofeiny i 
nie zostałby oznaczony w przypadku stosowania określenia „dodatek”. Również napoje, które 
zawierają mniej niż 150 mg/l kofeiny, takie jak aromat, nie powinny zostać objęte przepisami 
pkt 4.2.

Poprawka 358
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – punkt 4.2 – lewa kolumna

Stanowisko Rady Poprawka

Środki spożywcze inne niż 
wymienione w pkt 4.1, do 
których dodano kofeinę w celu 
żywieniowym lub fizjologicznym. 

Środki spożywcze inne niż napoje, do których 
dodano kofeinę w celu fizjologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Części poprawki 275 z pierwszego czytania.

Poprawka 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Stanowisko Rady Poprawka

5a. PRODUKTY MIĘSNE ZE SPECJALNEGO UBOJU
Mięso i produkty mięsne 
pochodzące od zwierząt, 
które nie były ogłuszane 
przed ubojem, tj. zostały 
poddane ubojowi rytualnemu

„Mięso z uboju bez 
ogłuszania”
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Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.

Poprawka 360
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV

Stanowisko Rady Poprawka

[całość tekstu załącznika VI] skreślony

Or. it

Poprawka 361
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 19

Stanowisko Rady Poprawka

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

19. żywność dostarczana bezpośrednio 
przez wytwórcę małych ilości produktów, 
w tym produkty wytwarzane ręcznie przez 
mikroprzedsiębiorstwa i lokalnych 
detalistów, konsumentowi finalnemu lub 
miejscowym placówkom handlu 
detalicznego bezpośrednio zaopatrującym 
konsumenta finalnego;

Or. de

Poprawka 362
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 19 a (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

19a. szklane butelki oznaczone w trwały 
sposób.

Or. it

Uzasadnienie
Zob. poprawka 223 dotycząca stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 363
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 19 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

19a. wyroby rzemieślnicze;

Or. en

Poprawka 364
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 19 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

19a. Trwale oznaczone butelki szklane

Or. en

Uzasadnienie

Trwale oznaczone butelki to butelki szklane do powtórnego użytku, które posiadają 
oznaczenie wytrawione lub wyryte bezpośrednio w szkle. We wniosku rozszerzono elementy 
obowiązkowe, dodając podawanie wartości odżywczej na takich trwale oznaczonych 
butelkach Mając na uwadze wartość (około 60 milionów euro) i żywotność (8-12 lat) butelek 
obecnie używanych w UE, należy poprzeć stanowisko PE w pierwszym czytaniu (poprawki 
124 i 223) w celu zwolnienia takich butelek z wymogu oznaczania wartości odżywczej.



PE460.950v01-00 148/169 AM\861438PL.doc

PL

Poprawka 365
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Nazwa środka spożywczego na 
etykiecie dowolnego produktu mięsnego, 
który ma wygląd kawałka, porcji, plastra 
lub tuszy mięsa lub mięsa peklowanego 
zawiera oznaczenie:
a) dodanych składników pochodzenia 
zwierzęcego innego niż pozostała część 
mięsa oraz
b) dodatku wody w następujących 
okolicznościach:
- w przypadku pieczonego lub 
niepieczonego mięsa lub pieczonego 
mięsa peklowanego - dodatku wody 
stanowiącego więcej niż 5% wagi 
produktu;
- w przypadku niepieczonego mięsa 
peklowanego - dodatku wody 
stanowiącego więcej niż 10% wagi 
produktu.
Nazwa środka spożywczego na etykiecie 
dowolnego produktu rybnego, który ma 
wygląd kawałka, filetu lub plastra ryby 
zawiera oznaczenie:
a) wszelkich dodanych składników 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
innych niż ryby oraz
b) dodatku wody stanowiącego więcej niż 
5% wagi produktu.

Or. en
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Poprawka 366
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 367
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 368
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 1

Stanowisko Rady Poprawka

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

1. Nazwa danego środka spożywczego 
zawiera dane szczegółowe dotyczące 
warunków fizycznych tego środka 
spożywczego lub szczególnego 
przetwarzania, jakiemu został on poddany 
(np. sproszkowany, liofilizowany, głęboko 
mrożony, zagęszczony, wędzony, 
dezodoryzowany) bądź dane takie 
towarzyszą nazwie, we wszystkich 
przypadkach, w których pominięcie takiej 
informacji mogłoby wprowadzić nabywcę 
w błąd.

Or. it
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Poprawka 370
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, 
a które są sprzedawane odmrożone, 
nazwie danego środka spożywczego 
towarzyszy określenie „rozmrożone”.

skreślony

Or. en

Poprawka 371
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, 
a które są sprzedawane odmrożone, 
nazwie danego środka spożywczego 
towarzyszy określenie „rozmrożone”.

skreślony

Or. en

Poprawka 372
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, 
a które są sprzedawane odmrożone, 

skreślony
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nazwie danego środka spożywczego 
towarzyszy określenie „rozmrożone”.

Or. en

Poprawka 373
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, 
a które są sprzedawane odmrożone, 
nazwie danego środka spożywczego 
towarzyszy określenie „rozmrożone”.

skreślony

Or. en

Poprawka 374
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”.

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”, jeżeli brak takiej 
informacji mógłby wprowadzać w błąd.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni posiadać informacje o procesach, którym została poddana żywność, 
jeżeli ich brak mógłby wprowadzać w błąd co do charakteru żywności. Proces zamrażania 
jest używany w przemyśle spożywczym w różnych celach, w tym do przechowywania i 
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wspomagania porcjowania produktów. Aby zapewnić konsumentom wiarygodne informacje, 
ważne jest, aby sprecyzować, gdzie przepisy te mają zastosowanie. Powinny one skupiać się 
na tych obszarach, w których jest to istotne z punktu wiedzenia interesu konsumenta, a 
dostarczenie informacji uniemożliwi wprowadzenie konsumenta w błąd.

Poprawka 375
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”.

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”, chyba że 
produkt nadaje się do ponownego 
zamrożenia.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni posiadać informacje o procesach, którym została poddana żywność, 
jeżeli ich brak mógłby wprowadzać w błąd co do całościowego aspektu żywności. Proces 
zamrażania jest używany w przemyśle spożywczym w różnych celach, w tym do transportu i 
przechowywania oraz wspomagania porcjowania produktów. Aby zapewnić konsumentom 
wiarygodne informacje, ważne jest, aby sprecyzować, gdzie przepis ten ma zastosowanie. 
Należy skupić się na obszarach, w których informacje mają praktyczne zastosowanie dla 
konsumenta, na przykład w sytuacjach, w których ponowne zamrożenie jest nieodpowiednie, 
ponieważ może niekorzystnie wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo produktu.

Poprawka 376
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone i 
występuje zauważalne ryzyko dla zdrowia, 
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określenie „rozmrożone”. nazwie danego środka spożywczego 
towarzyszy określenie „rozmrożone”.

Or. en

Poprawka 377
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”.

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone i 
występuje określone ryzyko dla zdrowia, 
nazwie danego środka spożywczego 
towarzyszy określenie „rozmrożone”.

Or. en

Poprawka 378
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”.

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”, chyba że środek 
spożywczy nadaje się do ponownego 
zamrożenia

Or. en
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Poprawka 379
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”.

2. W przypadku środków spożywczych, 
które zostały przed sprzedażą zamrożone, a 
które są sprzedawane odmrożone, nazwie 
danego środka spożywczego towarzyszy 
określenie „rozmrożone”, chyba że środek 
spożywczy nadaje się do ponownego 
zamrożenia

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli nie ma obaw co do bezpieczeństwa żywności w razie ponownego zamrożenia wcześniej 
odmrożonego produktu, określenie „rozmrożone” nie powinno być obowiązkowe.

Poprawka 380
Struan Stevenson

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

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Jeżeli środki spożywcze objęte pkt. 2 
zawierają więcej niż jeden składnik, 
nazwa jest wymagana jedynie wtedy, gdy 
cały produkt został zamrożony przed 
sprzedażą finalnemu konsumentowi.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni posiadać informacje o procesach, którym została poddana żywność, 
jeżeli ich brak mógłby wprowadzać w błąd co do charakteru żywności. Proces zamrażania 
jest używany w przemyśle spożywczym w różnych celach, w tym do przechowywania i 
wspomagania porcjowania produktów. Aby zapewnić konsumentom wiarygodne informacje, 
ważne jest, aby sprecyzować, gdzie przepisy te mają zastosowanie. Powinny one skupiać się 
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na tych obszarach, w których jest to istotne z punktu wiedzenia interesu konsumenta, a 
dostarczenie informacji uniemożliwi wprowadzenie konsumenta w błąd.

Poprawka 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

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

Stanowisko Rady Poprawka

Część Ba – SZCZEGÓŁOWE WYMOGI 
DOTYCZĄCE NAZEWNICTWA 
OSŁONEK KIEŁBAS
Osłonki kiełbas są oznaczane w 
następujący sposób w wykazie 
składników:
„naturalna osłonka” w przypadku gdy 
osłonki używane w produkcji kiełbasy 
pochodzą z jelit parzystokopytnych;
„sztuczna osłonka” w pozostałych 
przypadkach.
Jeżeli sztuczna osłonka nie nadaje się do 
spożycia, należy to sprecyzować.

Or. de

Poprawka 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku środków spożywczych, w 
którym komponent lub składnik, których 
normalnego stosowania lub naturalnej 
obecności oczekują konsumenci, został 
zastąpiony innym komponentem lub 
składnikiem, etykietowanie zawiera –
oprócz wykazu składników – jasne 
wskazanie, że ten komponent lub składnik 

4. W przypadku środków spożywczych, w 
którym komponent lub składnik, których 
normalnego stosowania lub naturalnej 
obecności oczekują konsumenci, został 
zastąpiony innym komponentem lub 
składnikiem, etykietowanie zawiera –
oprócz wykazu składników i w wyraźny 
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został użyty w ramach częściowego lub 
całkowitego zastąpienia.

sposób – jedno z następujących określeń:

a) [nazwa środka spożywczego] 
wyprodukowane z [nazwa składnika lub 
komponentu zamiennego] zamiast [nazwa 
zastąpionego składnika lub komponentu] 
lub
b) [nazwa środka spożywczego] z 
substytutem [nazwa składnika lub 
komponentu zastąpionego] lub imitacją 
[nazwa zastąpionego składnika lub 
komponentu)”.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Radę mogło skłaniać producentów do umieszczania 
długich i drobiazgowych opisów składników zastępczych na etykiecie produktu. W interesie 
lepszej ochrony konsumentów, istotne jest, aby etykieta była jasna i zrozumiała oraz 
zawierała bezpośrednie wskazówki na temat tego, co konsument musi wiedzieć, aby 
świadomie decyzję o zakupie.

Poprawka 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4a. Nazwa środka spożywczego powinna 
zawierać wszelkie dodane składniki 
pochodzenia zwierzęcego inne niż 
podstawowy składnik zwierzęcy w 
przypadku produktów mięsnych, które 
mają wygląd kawałka, porcji, plastra lub 
tuszy, lub produktów rybnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.
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Poprawka 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4b. Nazwa środka spożywczego na 
etykiecie dowolnego produktu mięsnego, 
który ma wygląd kawałka, porcji, plastra 
lub tuszy mięsa lub mięsa peklowanego 
zawiera oznaczenie:
a) dodanych składników pochodzenia 
zwierzęcego innego niż pozostała część 
mięsa oraz
b) dodatku wody w następujących 
okolicznościach:
- w przypadku pieczonego lub 
niepieczonego mięsa lub pieczonego 
mięsa peklowanego - dodatku wody 
stanowiącego więcej niż 5% wagi 
produktu;
- w przypadku niepieczonego mięsa 
peklowanego - dodatku wody 
stanowiącego więcej niż 10% wagi 
produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 4 c (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4c. Nazwa środka spożywczego na 
etykiecie dowolnego produktu rybnego, 
który ma wygląd kawałka, filetu, plastra 
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lub porcji ryby zawiera oznaczenie:
a) wszelkich dodanych składników 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
innych niż ryby oraz
b) dodatku wody stanowiącego więcej niż 
5% wagi produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 386
Andrés Perello Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część B – tabela – punkt 1 – prawa kolumna – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

„Olej” wraz z „Olej” wraz z
- albo przymiotnikiem „roślinny” lub
„zwierzęcy”, jak właściwe, albo

-albo przymiotnikiem „zwierzęcy” (lub 
oznaczenie określonego pochodzenia 
zwierzęcego) lub, jak właściwe,

- oznaczeniem ich określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- oznaczeniem ich określonego 
pochodzenia roślinnego.

Or. es

Uzasadnienie
Patrz poprawka 263 w pierwszym czytaniu.

Poprawka 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część B – tabela – punkt 1 – prawa kolumna – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

„Olej” wraz z „Olej”, wraz z przymiotnikiem 
„zwierzęcy” (lub oznaczenie określonego 
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pochodzenia zwierzęcego) lub, jak 
właściwe, oznaczeniem określonego 
pochodzenia roślinnego.

- albo przymiotnikiem „roślinny” lub
„zwierzęcy”, jak właściwe, albo

W przypadku gdy nie można 
zagwarantować obecności niektórych 
olejów roślinnych, wymagane jest 
zastosowanie wyrażenia „Może zawierać 
…”.

- oznaczeniem ich określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Or. en

Poprawka 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część B – tabela – punkt 1 – prawa kolumna – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

„Olej” wraz z „Olej”, wraz z przymiotnikiem 
„zwierzęcy” (lub oznaczenie określonego 
pochodzenia zwierzęcego) lub, jak 
właściwe, oznaczeniem określonego 
pochodzenia roślinnego.

- albo przymiotnikiem „roślinny” lub
„zwierzęcy”, jak właściwe, albo

W przypadku gdy nie można 
zagwarantować obecności niektórych 
olejów roślinnych, wymagane jest 
zastosowanie wyrażenia „Może zawierać 
…”.

- oznaczeniem ich określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Or. en

Uzasadnienie
Przywrócenie stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu. 

Poprawka 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część B – tabela – punkt 1 – prawa kolumna – akapit drugi
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Stanowisko Rady Poprawka

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

Przymiotnik całkowicie lub częściowo 
„uwodorniony” / „utwardzony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 390
Andrés Perello Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część B – tabela – punkt 2 – prawa kolumna – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

„Tłuszcz” wraz z „Tłuszcz” wraz z oznaczeniem ich 
określonego pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego.

- albo przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, jak właściwe, albo
oznaczeniem ich określonego pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego.

Or. es

Uzasadnienie

Patrz poprawka 279 w pierwszym czytaniu

Poprawka 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część B – tabela – punkt 2 – prawa kolumna – akapit pierwszy
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Stanowisko Rady Poprawka

„Tłuszcz” wraz z „Tłuszcz” wraz z oznaczeniem ich 
określonego pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego.

- albo przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, jak właściwe, albo
- oznaczeniem ich określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Or. en

Uzasadnienie
Stanowisko PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część B – tabela – punkt 15 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

15a. Naturalne 
ekstrakty z owoców, 
warzyw i jadalnych 
roślin lub części roślin 
uzyskane poprzez 
zastosowanie procesów 
mechanicznych/fizyczn
ych oraz używane w 
postaci koncentratów 
do barwienia żywności. 

„Żywność barwiąca”

Or. en

Uzasadnienie

Barwiące środki spożywcze są używane w produkcji do barwienia jako składniki innych 
środków spożywczych. Wyrażenie pozwoli konsumentom łatwo rozpoznać, że substancja 
wymieniona w wykazie składników została użyta jako barwnik. Ponieważ prawo wspólnotowe 
nie ustanawia żadnych wymogów, jeżeli chodzi o informacje na temat barwiących środków 
spożywczych, należy zastąpić określoną nazwę oznaczeniem kategorii.
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Poprawka 393
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część C – lista

Stanowisko Rady Poprawka

Kwas Kwas

Regulator kwasowości Regulator kwasowości

Substancja przeciwzbrylająca Substancja przeciwzbrylająca

Substancja przeciwpieniąca Substancja przeciwpieniąca

Przeciwutleniacz Przeciwutleniacz

Substancja wypełniająca Substancja wypełniająca

Barwnik Barwnik

Emulgator Emulgator

Sole emulgujące1
Sole emulgujące1

Enzymy*

Substancja wiążąca Substancja wiążąca

Wzmacniacz smaku Wzmacniacz smaku

Środek do przetwarzania mąki 
(polepszacz)

Środek do przetwarzania mąki 

(polepszacz)

Substancje pianotwórcze Substancje pianotwórcze

Substancja żelująca Substancja żelująca

Substancja glazurująca Substancja glazurująca

Substancja utrzymująca wilgoć Substancja utrzymująca wilgoć

Skrobia modyfikowana2
Skrobia modyfikowana2
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Substancja konserwująca Substancja konserwująca

Gaz nośny Gaz nośny

Substancja spulchniająca Substancja spulchniająca

Sekwestranty Sekwestranty

Stabilizator Stabilizator

Substancja słodząca Substancja słodząca

Substancja zagęszczająca Substancja zagęszczająca
_________________ _________________
1 Tylko dla serów przetworzonych oraz 
produktów wytwarzanych na bazie serów 
przetworzonych. 

1 Tylko dla serów przetworzonych oraz 
produktów wytwarzanych na bazie serów 
przetworzonych. 

2 Nazwa szczegółowa ani numer E nie 
muszą być oznaczane.

2 Nazwa szczegółowa ani numer E nie 
muszą być oznaczane.

* Nazwa szczególna lub numer WE nie 
muszą być oznaczane.

* Nazwa szczególna lub numer WE nie 
muszą być oznaczane.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatki: Niektóre dodatki mają bardzo długie lub techniczne nazwy, które nie dostarczają 
konsumentom dodatkowych informacji, natomiast zajmują dużo miejsca na etykiecie. Jest 
zatem uzasadnione, aby dopuścić używanie krótszych lub bardziej ogólnych nazw. Enzymy:
Obecne nazwy enzymów nie mają wartości informacyjnej dla konsumentów i mogą znajdować 
się w różnych kategoriach. Ogólna nazwa „enzymy” będzie odpowiednio informować 
konsumentów o produkcie. Nie jest to jedyne podejście, stosuje się je od lat w przypadku 
modyfikowanej skrobi.

Poprawka 394
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część D – punkt 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Środki aromatyzujące (aromaty) są 
określone wyrazami „środek(-ki) 
aromatyzujący(-e)” lub „aromat(-y)” lub 

1. Bez uszczerbku dla ust. 2 środki 
aromatyzujące (aromaty) są określone 
terminami
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nazwą bardziej szczegółową lub opisem 
środka aromatyzującego (aromatu).

— „środki aromatyzujące (aromaty)”
lub nazwą bardziej szczegółową lub 
opisem środka aromatyzującego, jeżeli 
składnik aromatyzujący zawiera środki 
aromatyzujące (aromaty) zdefiniowane w 
art. 3 ust. 2 lit. b), c), d), e), f), g) i h) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środków aromatyzujących i niektórych 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w oraz na 
środkach spożywczych (*);
—”środek aromatyzujący dymu 
wędzarniczego” lub „środek 
aromatyzujący dymu wędzarniczego 
wyprodukowany ze środków spożywczych 
lub kategorii albo źródeł środków 
spożywczych (np. środek aromatyzujący
dymu wędzarniczego wyprodukowany z 
buczyny), jeżeli składnik aromatyzujący 
zawiera środki aromatyzujące określone w 
art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1334/2008 i nadaje żywności aromat dymu 
wędzarniczego.

Or. en

Poprawka 395
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część D – punkt 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Wyraz „naturalny” lub każdy inny wyraz 
mający zasadniczo to samo znaczenie 
może być używany wyłącznie w 
odniesieniu do środków aromatyzujących 
(aromatów), których składnik 
aromatyzujący zawiera wyłącznie 
substancje aromatyczne zgodnie z ich 

3. Termin „naturalny” do opisu środków 
aromatycznych (aromatów) jest używany 
zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
1334/2008.
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definicją w art. 3 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 lub 
preparaty aromatyczne zgodnie z ich 
definicją w art. 3 ust. 2 lit. d) tego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 396
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część D – punkt 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Jeżeli nazwa środka aromatyzującego 
(aromatu) zawiera odniesienie do 
roślinnego lub zwierzęcego charakteru 
lub pochodzenia użytych substancji, nie 
może być użyty wyraz „naturalny” ani 
żaden inny wyraz mający zasadniczo to 
samo znaczenie, chyba że składnik 
aromatyzujący został wyizolowany we 
właściwych procesach fizycznych, 
enzymatycznych lub mikrobiologicznych 
lub też tradycyjnych procesach 
przygotowywania żywności, wyłącznie lub 
prawie wyłącznie z danej żywności lub z 
danego źródła środka aromatyzującego 
(aromatu).

4. W drodze odstępstwa od art. 16 ust. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 termin
„naturalny środek aromatyzujący 
(aromat)” może być również użyty, jeżeli 
są spełnione warunki ust. 4 lub 5 tego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie należy dostosować do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu (WE) nr 
1334/2008 ustanawiającym zasady oznaczania środków aromatyzujących (aromatów).
Jednakże określenia takiej jak „naturalny aromat truskawkowy z innymi naturalnymi 
aromatami” są długie. Ustęp 3 poprawki zapewniałby producentom elastyczność.
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Poprawka 397
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ca) środków spożywczych podlegających 
środkom krajowym obejmującym 
zwolnieniem opakowania o wielkości 50g 
lub mniejsze.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich UE opracowało własne przepisy dotyczące wymogów w zakresie 
minimalnej wagi netto w odniesieniu do dowolnej liczby środków spożywczych, zwłaszcza w 
odniesieniu do wyrobów cukierniczych. Zmiana rozporządzenia polegająca na wprowadzeniu 
wymogu podawania informacji o wadze netto będzie prawdziwym obciążeniem dla małych 
przedsiębiorstw sprzedających takie wyroby bez żadnej realnej korzyści dla konsumentów.
Należy zatem utrzymać odstępstwo od tych wymogów, aby nie zwiększać obciążeń tych 
sektorów, których dotyczą zmiany w rozporządzeniu.

Poprawka 398
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI

Stanowisko Rady Poprawka

[cały tekst załącznika XI] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 25 ust. 2 lit. b).

Poprawka 399
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – nagłówek pierwszy
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Stanowisko Rady Poprawka

RODZAJE MIĘSA, W ODNIESIENIU 
DO KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST 
OKREŚLANIE KRAJU LUB MIEJSCA 
POCHODZENIA

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 25 ust. 2 lit. b).

Poprawka 400
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – sekcja pierwsza – tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

REFERENCYJNE WARTOŚCI 
SPOŻYCIA WITAMIN I SKŁADNIKÓW 
MINERALNYCH (DLA OSÓB 
DOROSŁYCH)

DZIENNE REFERENCYJNE 
WARTOŚCI SPOŻYCIA WITAMIN I 
SKŁADNIKÓW MINERALNYCH (DLA 
OSÓB DOROSŁYCH)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 242).

Poprawka 401
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 2 – akapit pierwszy – tiret trzecie

Stanowisko Rady Poprawka

– 15% referencyjnych wartości spożycia 
określonych w punkcie 1, w przeliczeniu 
na porcję, jeżeli dane opakowanie zawiera 

– 15% referencyjnych wartości spożycia 
określonych w punkcie 1, w przeliczeniu 
na porcję, jeżeli dane opakowanie zawiera 
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wyłącznie jedną porcję. wyłącznie jedną porcję;
– 5% zalecanego dziennego spożycia w 
przeliczeniu na 100 kcal, w przypadku 
produktów innych niż napoje;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z niniejszym wnioskiem środki spożywcze zawierające dużo wody lub środki 
spożywcze o niskiej wartości energetycznej nie będą mogły zawierać odniesienia do 
zawartości witamin i minerałów. Jest to zgodne z postanowieniami dotyczącymi etykietowania 
w Kodeksie Żywnościowym, które zapewniają możliwość powiązania procentów z kaloriami.
Z powodu wyłączenia odniesienia do (5% zalecanego dziennego spożycia) w przeliczeniu na 
100 kcal wiele owoców, warzyw lub produktów mlecznych nie może zawierać informacji o
zawartości mikroelementów („źródło” witamin i minerałów), ponieważ zawierają dużo wody.

Poprawka 402
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XV – akapit pierwszy – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

Jednostki miary stosowane w informacji o 
wartości odżywczej w przypadku wartości 
energetycznej (kilodżule (kJ) i kilokalorie 
(kcal)), masy (gramy (g), miligramy (mg) i 
mikrogramy (µg)) oraz kolejność 
przedstawienia informacji, w 
odpowiednich przypadkach, są 
następujące:

Jednostki miary stosowane w informacji o 
wartości odżywczej w przypadku wartości 
energetycznej (kilokalorie (kcal)), masy 
(gramy (g), miligramy (mg) i mikrogramy 
(µg)) oraz kolejność przedstawienia 
informacji, w odpowiednich przypadkach, 
są następujące:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas pierwszego czytania w Parlamencie proponowane 
nowe rozporządzenie jest ma usprawniać informowanie konsumentów. Ponieważ kalorie są 
najlepiej zrozumiałą miarą, a ponadto akceptuje się fakt, że wielu konsumentów już ma 
trudności ze zrozumieniem informacji na etykietach, w tych informacji dotyczących wartości 
odżywczej, używanie kJ jest zbędne i potencjalnie nieproduktywne.


