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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów już po raz drugi rozpatruje wniosek 
Komisji dotyczący informowania konsumentów o żywności. Sprawozdawca wyraża uznanie 
dla poprzedniej komisji, która włożyła dużo pracy w opracowanie opinii, sporządzonej przez 
Bernadette Vergnaud. Sprawozdawca zdecydował, że nie będzie otwierał puszki Pandory, 
składając wiele nowych poprawek. Zamiast tego postanowił uwzględnić główną część opinii, 
która uzyskała poparcie większości w poprzedniej komisji. Decyzja ta była podyktowana 
uznaniem dla pracy wykonanej przez poprzednią komisję oraz potrzebą osiągnięcia 
kompromisu w celu wprowadzenia trwałych rozwiązań w zakresie etykietowania żywności w 
Europie.

Sprawozdawca dostrzega, że debata na temat etykietowania żywności stanowiła ważną 
kwestię podczas tegorocznej wiosennej kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego. Dlatego właśnie istnieje potrzeba przedyskutowania pewnych spraw 
opisanych we wniosku Komisji. Cel niniejszej opinii jest taki sam jak cel opinii B. Vergnaud, 
przyjętej w lutym 2009 r. Konsumenci muszą mieć możliwość dokonywania świadomych 
wyborów w odniesieniu do żywności. A dokonywanie świadomych wyborów ma m.in. 
stanowić pomoc w rozwiązaniu coraz poważniejszego problemu otyłości w Europie.

Z powyższych powodów informacje o żywności muszą dostarczać dokładnych danych o 
zawartości konkretnego produktu spożywczego nabywanego przez konsumenta, a także 
umożliwiać dokonanie szybkiej oceny, czy dany produkt spożywczy jest odpowiedni przy 
dokonywaniu właściwego wyboru żywności. W związku z tym sprawozdawca postanowił 
włączyć wiele z poprawek z poprzedniej opinii komisji. 

Zgodnie z zaleceniem poprzedniej komisji sprawozdawca za główny punkt przyjął 
utrzymanie obowiązkowej zawartości oświadczenia o składnikach odżywczych. 
Sprawozdawca wyszczególnił 8 głównych składników odżywczych – wszystkie w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml – które należy umieszczać w tym samym polu widzenia na 
opakowaniu. Nie muszą one znajdować się w głównym polu widzenia lub z przodu 
opakowania. Sprawozdawca proponuje, aby z przodu opakowania podawać informacje 
umożliwiające szybką ocenę. Z tego powodu sprawozdawca proponuje umieszczanie z przodu 
opakowania wartości energetycznej (wartości kalorycznej). Informację tę powinien 
uzupełniać kolorowy kod, wskazujący, czy dany produkt posiada wysoką, średnią czy niską 
wartość energetyczną.

Kolejne uzupełnienie dotyczy propozycji sprawozdawcy, aby wszystkie rodzaje alkoholu były 
etykietowane. Alkohol zawiera duże ilości kalorii, które mogą istotnie wpływać na dzienne 
spożycie energii. Sprawozdawca stwierdza, że konsument powinien dysponować takimi 
informacjami w momencie analizowania informacji o żywności. 

Dobrze poinformowany, uświadomiony konsument będzie zdolny przyjąć odpowiedzialność 
za swoje zdrowie. Sprawozdawca jest przekonany, że polepszenie informacji o żywności 
będzie mieć zasadnicze znaczenie dla konsumentów europejskich w ich codziennym życiu w 
trakcie dokonywania przez nich świadomych wyborów podczas zakupów.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istnieje interes publiczny związany z 
zależnością zdrowia od diety i z wyborem 
właściwej diety dostosowanej do potrzeb 
indywidualnych. W białej księdze Komisji 
„Strategia dla Europy w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością” zauważono, że 
oznaczanie wartości odżywczej jest 
ważnym narzędziem informowania
konsumentów na temat składu żywności i 
pomagania im w dokonywaniu 
świadomych wyborów. W strategii UE w 
zakresie ochrony konsumentów na lata 
2007-2013 podkreślono, że umożliwienie 
konsumentom dokonywania świadomych 
wyborów jest niezbędne zarówno dla 
skutecznej konkurencji, jak i dla dobra 
konsumentów. Znajomość podstawowych 
zasad żywienia oraz właściwych informacji 
żywieniowych na temat żywności 
przyczyniłaby się istotnie do umożliwienia 
konsumentowi podejmowania takiego 
świadomego wyboru.

(10) Istnieje interes publiczny związany z 
zależnością zdrowia od diety i z wyborem 
właściwej diety dostosowanej do potrzeb 
indywidualnych. W białej księdze Komisji 
„Strategia dla Europy w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością” zauważono, że 
oznaczanie wartości odżywczej jest jedną z 
metod informowania konsumentów na 
temat składu żywności i pomagania im w 
dokonywaniu świadomych wyborów. 
Kampanie edukacyjne i informacyjne 
prowadzone przez państwa członkowskie 
stanowią ważny mechanizm poprawy 
zrozumienia informacji o żywności przez 
konsumentów. W strategii UE w zakresie 
ochrony konsumentów na lata 2007-2013 
podkreślono, że umożliwienie 
konsumentom dokonywania świadomych 
wyborów jest niezbędne zarówno dla 
skutecznej konkurencji, jak i dla dobra 
konsumentów. Znajomość podstawowych 
zasad żywienia oraz właściwych informacji 
żywieniowych na temat żywności 
przyczyniłaby się istotnie do umożliwienia 
konsumentowi podejmowania takiego 
świadomego wyboru.
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Uzasadnienie

Poprawy diety i lepszego zrozumienia przez konsumentów informacji o wartości odżywczej 
żywności nie można osiągnąć przez samo etykietowanie.  Nawet teraz konsumenci nie 
rozumieją niektórych informacji umieszczanych na etykietach i państwa członkowskie muszą 
w większym stopniu zaangażować się w kampanie informacyjne służące lepszemu zrozumieniu 
takich informacji przez konsumentów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań w 
rodzaju okolicznościowego 
przygotowywania, podawania i sprzedaży
żywności przez osoby prywatne w ramach 
imprez charytatywnych, lokalnych 
kiermaszy lub spotkań.

(15) Przepisy wspólnotowe powinny 
stosować się tylko do przedsiębiorstw 
zakładających pewną ciągłość działalności 
i pewien stopień organizacji. Zakres 
rozporządzenia nie obejmuje działań 
takich jak okazjonalne wydawanie 
żywności osobom trzecim, podawanie i 
sprzedaż żywności przez osoby prywatne, 
na przykład w ramach imprez 
charytatywnych, lokalnych kiermaszów lub 
spotkań ani takich jak różne formy 
bezpośredniej sprzedaży żywności przez 
rolników.

Uzasadnienie

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation.

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowe, obowiązkowe wymagania 
dotyczące informacji o żywności powinny 
być jednak ustanowione wyłącznie wtedy, 
gdy okażą się niezbędne, zgodnie z 
zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności i trwałości.

(19) Nowe, obowiązkowe wymagania 
dotyczące informacji o żywności powinny 
być jednak ustanowione wyłącznie wtedy, 
gdy okażą się niezbędne, zgodnie z 
zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności, przejrzystości i 
trwałości.

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność z aktualnymi celami UE służącymi w pełni funkcjonującemu rynkowi 
wewnętrznemu, istotne jest powiadamianie o wszelkich nowych wymogach oraz gruntowna 
analiza tych wymogów przez wszystkie zainteresowane podmioty celem upewnienia się co do 
ich zasadności oraz co do tego, że nie utrudnią one swobodnego przepływu towarów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Aby nie dopuścić do rozdrobnienia 
zasad dotyczących zakresu 
odpowiedzialności podmiotów 
działających na rynku spożywczym za 
informacje o żywności, właściwe jest 
wyjaśnienie zakresów odpowiedzialności 
podmiotów działających na rynku 
spożywczym w tym obszarze. Bez 
uszczerbku dla art. 19 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 podmioty działające na 
rynku spożywczym odpowiedzialne za 
sprzedaż detaliczną lub działalność 
dystrybucyjną niemającą wpływu na 
informacje o żywności podejmują szybkie 
działania, jeżeli dowiedzą się, że 
informacje te nie są zgodne z przepisami 
tego rozporządzenia.
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Uzasadnienie

Komieczne jest uściślenie, w jakich okolicznościach podmioty działające na rynku 
spożywczym niemające wpływu na informacje o żywności muszą przyczyniać się do zgodności 
z wymogami przedmiotowego rozporządzenia. Ważne jest również zaznaczenie, że przepisy 
art. 8 nie podważają zobowiązań wynikających z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
do którego detaliści muszą się stosować.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany w wykazie obowiązkowych wymogów dotyczących oznaczania mają ogromny 
wpływ na przemysł spożywczy.  Dlatego ważne jest, aby prawodawstwo stanowiło wyraźnie, 
że jeżeli rozważa się wprowadzenie nowych wymagań dotyczących oznaczania, konieczne są 
konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tak aby zagwarantować, że procedura 
jest przejrzysta, a wszystkie strony mają możliwość wyrażenia swojej opinii.

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Zgodnie z poprzednią rezolucją 
Parlamentu Europejskiego, opinią 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego*, pracami Komisji oraz 
ogólnym zaniepokojeniem opinii 
publicznej w kwestii szkodliwego działania 
alkoholu, w szczególności na młodych i 
szczególnie podatnych na zagrożenie 
konsumentów, Komisja razem z 
państwami członkowskimi powinna 
ustanowić definicję napojów takich jak 
„alkopopy”, produkowanych głównie z 
myślą o młodzieży. Ze względu na 
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zawartość alkoholu w tych napojach, 
powinny one podlegać surowszym 
wymogom dotyczącym etykietowania, a 
także powinny być w sklepach oddzielone 
od napojów bezalkoholowych.
*Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 73.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

spirytusowych zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych2, i mieszanych 
napojów alkoholowych w celu 
zapewnienia spójnego podejścia i 
zgodności z warunkami ustanowionymi dla 
wina. Niemniej jednak po pięciu latach od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia.

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

Uzasadnienie

Chcąc dokonać uściślenia, należy włączyć również wina likierowe, wina półmusujące, wina 
aromatyzowane i inne produkty wytwarzane z owoców innych niż winogrona, piwo owocowe.
Wino, piwo i napoje spirytusowe już są uwzględnione w poprzednich regulacjach unijnych, 
natomiast nie ma w nich mowy o mieszanych napojach alkoholowych. Obecnie istnieją 
jednakże trudności z klasyfikacją mieszanych napojów alkoholowych i dlatego powinny one 
być wyłączone i stanowić przedmiot sprawozdania Komisji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Należy zapewnić określenie kraju lub 
miejsca pochodzenia żywności, w 
przypadku gdy brak jego określenia 
mógłby wprowadzać konsumentów w błąd 
co do kraju lub miejsca rzeczywistego 
pochodzenia danego produktu. W innych 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności jest pozostawione 
uznaniu podmiotów działających na 
rynku spożywczym. We wszystkich 
przypadkach określenie kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności powinno być 
zapewnione w taki sposób, aby nie zmylić 

(29) W celu zapewnienia całkowitej 
przejrzystości i identyfikowalności
określenie kraju lub miejsca pochodzenia 
wszelkiego mięsa powinno być 
obowiązkowe. 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 poprawiają zrozumienie przez 
konsumentów informacji dotyczących 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności. 
Takie kryteria nie powinny dotyczyć 
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konsumenta, na podstawie jasno 
zdefiniowanych kryteriów, które 
zapewniają jednolite warunki dla 
przedstawicieli przemysłu i poprawiają 
zrozumienie przez konsumentów 
informacji dotyczących kraju lub miejsca 
pochodzenia żywności. Takie kryteria nie 
powinny dotyczyć określeń dotyczących 
nazwy lub adresu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym.

określeń dotyczących nazwy lub adresu 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym.

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci powinni znać kraj pochodzenia mięsa.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Nie można dopuścić do tego, aby z powodu obszernych przepisów w zakresie etykietowania 
konieczne było w przyszłości powiększanie opakowań produktów żywnościowych. 
Zwiększyłoby to ilość odpadów w postaci opakowań i ewentualnie doprowadziło do 
oferowania większych porcji lub sprzedawania produktów w opakowaniach sugerujących 
swoją wielkością, że zawierają więcej produktu, niż jest go w rzeczywistości.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(37) Aby przekazywane informacje 
przemawiały do przeciętnego konsumenta i 
służyły celowi informacyjnemu, w którym 
je wprowadzono, biorąc pod uwagę 
aktualną wiedzę na temat żywienia, 
powinny być one proste i łatwo 
zrozumiałe. Przeprowadzone badania 
wskazują na to, że konsumenci za 
przydatne przy podejmowaniu decyzji 
zakupowych uważają informacje w 
głównym polu widzenia lub „z przodu 
opakowania”. Dlatego w celu zapewnienia 
łatwego dostrzegania przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
wartość energetyczna (wartość 
kaloryczna) w przeliczeniu na 100g lub 
100ml powinna znaleźć się w głównym 
polu widzenia z przodu opakowania. 
Wszystkie informacje żywieniowe 
(z powtórzoną wartością energetyczną) 
powinny jednak być umieszczane razem w 
jednym miejscu, w głównym polu 
widzenia na opakowaniu.  

Uzasadnienie

Lepiej, by obowiązkowe i dobrowolne informacje żywieniowe znajdowały się w tym samym 
polu widzenia – tak jak przewiduje to obecne prawodawstwo w przypadku informacji o 
wartości odżywczej – ponieważ konieczność poszukiwania różnych części informacji 
żywieniowych w różnych miejscach na opakowaniu wprowadzałaby konsumentów w błąd.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 

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

prowadzące do wyrażania jej w innej 
postaci niż w przeliczeniu na 100g, 100ml 
lub porcję, wprowadzone przez niektóre 
państwa członkowskie i organizacje z 
sektora spożywczego, wskazują na to, że 
konsumenci lubią tego typu systemy, 
ponieważ pomagają im one w szybkim 
dokonywaniu szybkich wyborów. Jednak w 
skali całej Wspólnoty brak dowodów 
naukowych na temat zrozumienia 
i wykorzystywania inaczej 
sformułowanych informacji przez 
przeciętnego konsumenta. Ze względu na 
możliwość porównywania produktów w 
opakowaniach różnej wielkości właściwe 
jest zatem utrzymanie obowiązku 
podawania informacji o wartości
odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub 100 
ml. Właściwe jest również zezwolenie na 
przeprowadzenie badań na temat 
zrozumienia tych informacji przez 
klientów, aby w stosownych przypadkach 
można było wprowadzić zharmonizowane 
systemy.

Uzasadnienie

Podanie wartości energetycznej i ilości substancji odżywczych w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml daje konsumentowi możliwość bezpośredniego porównywania produktów. Informacje 
te powinny być zatem obowiązkowe. Wszystkie inne informacje na opakowaniach są 
dobrowolne, zatem producenci mogą wybrać to, co najbardziej odpowiada ich produktom.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

bezpośrednio przez miejscowe placówki 
handlu detalicznego lub zakłady żywienia 
zbiorowego konsumentowi finalnemu. 
Chociaż w takich przypadkach 
zapotrzebowanie konsumentów na inne 
informacje jest ograniczone, informacje na 
temat potencjalnych alergenów uważa się 
za bardzo ważne. Dane dowodowe 
sugerują, że większość reakcji alergicznych 
na żywność można przypisać spożyciu 
niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
dostępne dla konsumentów w miejscach 
zakupu i konsumpcji żywności.

Uzasadnienie

Żywność paczkowana, produkowana przez lokalne placówki handlu detalicznego lub zakłady 
żywienia zbiorowego, produkowana jest w sposób nieustandaryzowany, a składniki i przepisy 
mogą często różnić się od siebie. Dla tego rodzaju żywności niemożliwe jest określenie 
dokładnych informacji o wartości odżywczej. Ponadto zadanie to byłoby zbyt czasochłonne 
i kosztowne dla zainteresowanych firm. Ważne jest, aby omawiane rodzaje żywności zwolnić z 
wymogu podawania informacji o wartości odżywczej, czy to na zasadzie wyłączenia 
ogólnego, czy też na zasadzie przyznania państwom członkowskim prawa określania zasad 
dla tych kategorii, które to zwolnienie przyznano już w przypadku żywności niepaczkowanej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) W wyrobach zakładów drobnej 
wytwórczości spożywczej oraz w świeżej 
żywności, przygotowywanej bezpośrednio 
w miejscu sprzedaży w detalicznych 
punktach oferujących żywność, mogą 
znajdować się substancje, które u osób 
wrażliwych mogą wywoływać alergie lub 
reakcje nietolerancji. Właśnie w 
przypadku produktów niepaczkowanych 
sprzedawanych w bezpośrednim kontakcie 
z klientem, powinno się udzielać 
odpowiednich informacji np. w ramach 
rozmowy ze sprzedawcą lub poprzez 
umieszczenie w sklepie w wyraźnie 
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widocznym miejscu szyldu 
informacyjnego, bądź też udostępnienie 
materiałów informacyjnych.

Uzasadnienie

Udostępnienie obszernych informacji o alergenach występujących we wszystkich produktach 
jest prawie niemożliwe w przypadku towarów niepaczkowanych i doprowadziłoby do 
znacznego osłabienia konkurencyjności zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 
powstania dodatkowych kosztów. W zakładach o ograniczonej powierzchni produkcyjnej nie 
można ponadto wykluczyć zanieczyszczenia krzyżowego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 
spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
konsumentom.

3. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, jeżeli 
chodzi o przekazywanie konsumentom 
finalnym informacji na temat żywności.

Dotyczy ono wszelkiej żywności 
przeznaczonej dla konsumenta finalnego, 
w tym żywności dostarczanej przez 
zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego. 

Dotyczy ono wszelkiej żywności 
paczkowanej przeznaczonej do 
dostarczenia konsumentowi finalnemu, 
w tym żywności dostarczanej przez 
zakłady żywienia zbiorowego i żywności 
przeznaczonej do dostarczenia do 
zakładów żywienia zbiorowego.

Nie dotyczy ono żywności, którą przed 
przekazaniem konsumentowi finalnemu 
pakuje się bezpośrednio w miejscu 
sprzedaży, z wyjątkiem zasad określonych 
w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Właśnie w handlu artykułami spożywczymi pakuje się produkty, które są przygotowywane 
bezpośrednio w miejscu sprzedaży w celu ich natychmiastowego przekazania konsumentowi. 
I tak produkty są wcześniej dzielone na porcje (pasty do smarowania) ze względu na wygodę 
konsumenta (szybki zakup, lepsza obsługa) lub zawijane w folię (kanapki). Tego rodzaju 
produkty, które pakuje się tuż przed sprzedażą, należy co do zasady wyłączyć z zakresu 
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stosowania rozporządzenia, gdyż nie można ich porównywać z artykułami pakowanymi 
przemysłowo.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia ...* Komisja opublikuje 
kompletny i zaktualizowany wykaz 
wymogów w zakresie etykietowania, 
przewidzianych w szczegółowym 
prawodawstwie Unii mającym 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności. Nie później niż …** Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie zgodności 
tych szczegółowych wymogów w zakresie 
etykietowania z niniejszym 
rozporządzeniem. W razie potrzeby 
Komisja dołączy do tego sprawozdania 
odpowiedni wniosek.
___________
*
** 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Uproszczenie stanowi jeden z głównych celów niniejszego wniosku. Zbyt wiele europejskich 
dyrektyw i rozporządzeń właściwych dla danego sektora zawiera przepisy dotyczące 
etykietowania. Należy koniecznie zebrać je wszystkie razem, aby zweryfikować ich zgodność 
z zasadami ogólnymi oraz zapewnić łatwy dostęp do tego ogromnego zbioru wymogów 
wszystkim podmiotom i zainteresowanym stronom w łańcuchu żywnościowym, przy 
uwzględnieniu wszelkich ewentualnych niespójności z zasadami ogólnymi.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” to żywność, 
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którą oferuje się konsumentowi 
finalnemu bez opakowania i którą pakuje 
się dopiero w momencie sprzedaży 
konsumentowi finalnemu, a także 
żywność oraz produkty świeże pakowane 
na miejscu z przeznaczeniem do 
bezpośredniej sprzedaży; niniejszą literę 
stosuje się zgodnie z załącznikiem III do 
niniejszego rozporządzenia; 

Uzasadnienie

W sklepach sprzedaje się również żywność paczkowaną, z reguły w pobliżu lady sklepowej 
obsługiwanej przez personel, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania konsumentów przy tych 
ladach. Podobnie jak w przypadku żywności paczkowanej zgodnie z indywidualnymi 
życzeniami konsumentów, z powodu różnorodności oferowanych produktów, ręcznego wyrobu 
i zmieniających się codziennie ofert w praktyce niemożliwe jest spełnienie obowiązku 
podawania informacji o produktach paczkowanych.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „data minimalnej trwałości żywności” 
oznacza datę, do której żywność 
zachowuje swoje szczególne właściwości 
pod warunkiem jej właściwego
przechowywania;

s) „data minimalnej trwałości żywności” 
oznacza datę, do której żywność 
zachowuje swoje szczególne właściwości 
przy zachowaniu wskazanych warunków 
jej przechowywania;

Uzasadnienie

Datę minimalnej trwałości należy postrzegać w powiązaniu z podanymi warunkami 
przechowywania. Podmiot działający na rynku spożywczym jest odpowiedzialny za określenie 
i podanie daty minimalnej trwałości w związku z warunkami przechowywania. Ponadto 
należałoby w tym miejscu zdefiniować również datę przydatności do spożycia. 

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ta) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „imitacja produktu żywnościowego” 
oznacza artykuł spożywczy, 
przypominający wyglądem inny artykuł, 
w którym całkowicie lub częściowo 
zmieszano zazwyczaj stosowany składnik z 
innym składnikiem lub zastąpiono go 
innym składnikiem.

Uzasadnienie

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

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy uwzględnić potrzebę 
okresu przejściowego po wejściu w życie 
nowych wymagań, w trakcie którego 

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

spożywcze oznaczone etykietami 
niezgodnymi z nowymi wymaganiami 
może być wprowadzana do obrotu, a 
zapasy takich środków spożywczych, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Uzasadnienie

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

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) sugerując konsumentowi poprzez 
nazwę lub prezentacje graficzne na 
opakowaniu, że chodzi o określony 
produkt lub składnik, mimo że w 
rzeczywistości chodzi o imitację produktu 
spożywczego lub środek zastępujący 
składnik stosowany zwykle w danym 
produkcie;  w takich przypadkach oznacza 
się produkt na przedniej stronie 
opakowania dodatkowym określeniem 
„imitacja” lub „wykonano z użyciem 
(oznaczenie składnika zastępczego) 
zamiast (oznaczenie składnika 
zastąpionego)”.
Określony produkt spożywczy, który jest 
imitacją lub środkiem zastępującym, jest 
w miarę możliwości oddzielony od innej 
żywności w miejscu sprzedaży.

Uzasadnienie

Do obrotu wprowadza się coraz więcej imitacji produktów spożywczych, np. „ser” wykonany 
z użyciem tłuszczu roślinnego.  Należy również stwierdzić, że składniki stosowane zwykle do 
wykonania danego produktu zastępuje się po części tańszymi składnikami zastępczymi.  
Z reguły konsument nie jest w stanie rozpoznać takiej zamiany.  W związku z tym z uwagi na 
przejrzystość powinno się wprowadzić odpowiednie oznaczenie.
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Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poprzez reprezentacje graficzne 
wprowadzające konsumentów w błąd co 
do prawdziwego charakteru lub 
pochodzenia żywności.

Uzasadnienie

Nie można używać obrazów i symboli graficznych celem świadomego wprowadzania 
konsumentów w błąd co do faktycznego pochodzenia produktu. Reklamy lub informacje
nieobowiązkowe nie mogą przesłaniać lub ograniczać informacji obowiązkowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Obowiązek ten nie powinien ograniczać się wyłącznie do kwestii ochrony zdrowia. 

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

 Słowo „rynek” może zostać niewłaściwie zinterpretowane (np. rynek światowy). Dlatego też 
ważne jest sprecyzowanie, że chodzi o rynek wewnętrzny UE.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W zakresie swojej działalności podmioty
działające na rynku spożywczym 
odpowiedzialne za sprzedaż detaliczną lub 
działalność dystrybucyjną niemającą 
wpływu na informacje o żywności nie 
dostarczają żywności, o której wiedzą – na 
podstawie informacji, które posiadają w 
ramach swojej działalności zawodowej lub 
które zostały im przekazane przez 
dostawców – że narusza przepisy 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Dystrybutorzy nie mogą z góry ponosić całkowitej odpowiedzialności za informacje podane 
na produktach nieoznakowanych ich marką.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 10–34 i z zastrzeżeniem 
znajdujących się w niniejszym rozdziale 
wyjątków, obowiązkowe jest podanie 
następujących danych szczegółowych: 

1. Zgodnie z art. 10–34 i z zastrzeżeniem 
wyjątków znajdujących się w niniejszym 
rozdziale, a także w rozdziałach V i VI, 
obowiązkowe jest podanie następujących 
danych szczegółowych:

Uzasadnienie

Odniesienie do rozdziału V i VI wyjaśnia, że w przypadku żywności niepaczkowanej nie 
wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe są wymagane, a w przypadku żywności 
etykietowanej dobrowolnie wymogi z rozdziału VI mają zastosowanie tylko wówczas, jeżeli 
podaje się dobrowolne informacje. Podmiot działający na rynku spożywczym, który 
dobrowolnie podaje informacje o wartości odżywczej, nie powinien mieć obowiązku 
podawania innych informacji, które normalnie byłyby wymagane w przypadku żywności 
paczkowanej, ale nie ma to znaczenia w przypadku żywności niepaczkowanej. Dodatkowo 
podmiot działający na rynku spożywczym powinien mieć pełną swobodę co do sposobu 
podawania takich informacji.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwa żywności; a) nazwa, pod którą produkt jest 
sprzedawany;

Uzasadnienie

- Ust. 1 lit. a) – h): Dostosowanie językowe spójne z dotychczasową terminologią 
dyrektywy o etykietowaniu 200/13/WE (por. art. 3: m.in. „nazwa, pod którą produkt jest 
sprzedawany”, ilość netto w opakowaniu”)..

Poprawka 29



AD\806188PL.doc 23/60 PE430.628v02-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie składniki wymienione w 
załączniku II, powodujące alergie lub 
reakcje nietolerancji, i wszelkie substancje 
pochodne;

c) wszelkie składniki wymienione w 
załączniku II, powodujące alergie lub 
reakcje nietolerancji, i wszelkie substancje 
pochodne, z odpowiednim uwzględnieniem 
szczegółowych przepisów dotyczących 
żywności niepaczkowanej; 

Uzasadnienie

Tekst Komisji, w związku z art. 13 ust. 4, rozszerza obowiązek oznaczania alergenów w 
żywności niepaczkowanej. Wymóg oznaczania alergenów w żywności niepaczkowanej 
wiązałby się z systematycznym oznaczaniem alergenów, aby wykluczyć ryzyko 
zanieczyszczenia krzyżowego. Wydaje się jednak, że stowarzyszenia alergików opowiadają się 
za obowiązkiem ujawniania informacji w obrocie detalicznym za pomocą umieszczania ich w 
widocznym miejscu lub udostępniania arkuszy danych. 

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) data minimalnej trwałości lub data 
„spożyć przed”;

f) data minimalnej trwałości lub w 
przypadku środków spożywczych, które z 
mikrobiologicznego punktu widzenia 
łatwo się psują, data „spożyć przed”;

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) data produkcji;

Uzasadnienie

Aby zrealizować cel rozporządzenia, jakim jest dostarczanie konsumentom odpowiednich 
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informacji o konsumowanej żywności z myślą o umożliwieniu im dokonywania świadomych 
wyborów, należy koniecznie informować konsumentów o dacie produkcji. 

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) nazwa lub firma i adres w obrębie 
Wspólnoty wytwórcy lub podmiotu 
pakującego albo sprzedawcy, importera 
lub - w stosownych przypadkach -
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym, pod którego nazwą lub 
nazwą firmy żywność jest wprowadzana 
na rynek;

Uzasadnienie

Należy zagwarantować obowiązek podania nazwy lub nazwy firmy oraz adresu w obrębie 
wspólnoty podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu do obrotu 
na rynku Wspólnoty. W tym celu przewidziany wykaz musi zostać rozszerzony i 
uszczegółowiony.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) kraj lub miejsce pochodzenia żywności 
nieprzetworzonej i wszystkich produktów 
mięsnych, w tym ryb i skorupiaków, 
zgodnie z istniejącymi przepisami 
dotyczącymi wołowiny;
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Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci powinni znać kraj pochodzenia mięsa. Informacje o 
miejscu hodowli zwierzęcia i paczkowania mięsa to podstawowe elementy pozwalające 
konsumentom podejmowanie świadomych wyborów.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zmienić wykaz 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określony w ust. 1. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

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

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zmienić załącznik III. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 4.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiany w wykazie obowiązkowych oznaczeń nie stanowią „innych niż istotne elementów” 
rozporządzenia, które mogłyby być uzgadnianie w ramach procedury komitologii. Prawo 
podejmowania takiego działania ma prawodawca.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 nie wyklucza możliwości 
stosowania bardziej szczegółowych 
przepisów wspólnotowych dotyczących 
wag i miar.

Artykuł 9 nie wyklucza możliwości 
stosowania bardziej szczegółowych 
przepisów wspólnotowych dotyczących 
wag i miar. Zachowują moc przepisy 
dyrektywy 2007/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 września 
2007 r. ustanawiająca zasady dotyczące 
nominalnych ilości produktów 
w opakowaniach jednostkowych1.
_________

1 Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 17.

Uzasadnienie

Dla lepszej czytelności rozporządzenia należy dodać odniesienie do dyrektywy 2007/45/WE 
ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach 
jednostkowych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić udostępnianie 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób, niż na 
opakowaniu lub na etykiecie, pod 
warunkiem spełnienia ogólnych zasad i 
wymagań określonych w rozdziale II 
niniejszego rozporządzenia. Środki te, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia, 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

skreślony
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Uzasadnienie

Określanie obowiązkowych danych szczegółowych jest sednem niniejszego rozporządzenia. 
Sposób przedstawienia tych danych nie może być zmieniany za pomocą środków, które mają 
na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Przepisy art. 41 mają zastosowanie do 
żywności niepaczkowanej oraz żywności 
pakowanej w miejscu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub żywności 
paczkowanej do bezpośredniej sprzedaży. 

Uzasadnienie

Dodatek ten pozwala wyjaśnić, że art. 13 ust. 4 odsyła do art. 41 również w przypadku 
żywności paczkowanej do bezpośredniej sprzedaży (żywność pakowana w miejscu sprzedaży), 
a nie tylko w przypadku żywności paczkowanej. W zaproponowanej przez Komisję treści 
art. 13 ust. 4 nie ma odniesienia do żywności paczkowanej do bezpośredniej sprzedaży, 
chociaż podlega ona art. 41, do którego odsyła art. 13 ust. 4. 

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, drukowane są one w 
sposób czytelny, nie pozostawiający 
możliwości wprowadzenia konsumenta w 
błąd. Elementami, które należy wziąć pod 
uwagę przy zapewnianiu czytelności 
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pomiędzy drukiem a tłem. informacji podawanych na żywności, są: 
układ tekstu, styl, rozmiar i kolor czcionki 
tekstu, kolor tła, opakowanie i wydruk 
oraz widoczność z odległości i kąt, pod 
jakim te informacje są widoczne.

Uzasadnienie

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

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 prezentuje się 
w sposób zapewniający znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem oraz ich łatwą 
widoczność, wyraźną czytelność i 
nieusuwalność. Aby zapewnić czytelność 
informacji o żywności, uwzględnia się 
takie elementy jak układ tekstu, styl i typ 
czcionki. Informacje marketingowe na 
opakowaniu nie mogą przesłaniać 
informacji obowiązkowych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e) i k) oraz w art. 9 ust. 1 lit. 
c), f), g) i j) znajdują się w tym samym 
polu widzenia. 

Uzasadnienie

Wszelkie informacje sanitarne lub związane z ochroną zdrowia powinny znajdować w tym 
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samym polu widzenia (obecność alergenów, data „spożyć przed”, warunki przechowywania 
i instrukcje użycia).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja może przyjąć szczegółowe 
zasady dotyczące prezentacji 
obowiązkowych danych szczegółowych i 
rozszerzenia wymagań, o których mowa w 
ust. 2, na dodatkowe obowiązkowe dane 
szczegółowe w odniesieniu do 
szczególnych kategorii lub rodzajów 
żywności, o których mowa w art. 10 i 38. 
Te środki mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Ustęp ten nadałby Komisji zbyt rozległe uprawnienia, tym bardziej że nie dotyczy „innych niż 
istotne elementów”.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 50 cm2.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
żywności określonej w art. 17 ust. 1 i 2.

5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
żywności określonej w art. 17 ust. 1 i 2. 
Dla takich opakowań lub pojemników 
mogą zostać przyjęte szczegółowe przepisy 
krajowe w przypadku państw 
członkowskich posiadających co najmniej 
dwa języki urzędowe.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 
2 obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być podawane w języku łatwo 
zrozumiałym dla wszystkich konsumentów 
- łącznie z osobami niewidomymi i 
niedowidzącymi - z państw członkowskich, 
w których dany środek spożywczy znajduje 
się w obrocie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 56 lit. a) dyrektywy 2004/27/WE (zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE) 
opakowania zawierające lekarstwa powinny być opisane alfabetem Braille'a, obowiązkowe 
jest również udostępnienie ulotki załączanej do opakowania w formacie przystosowanym do 
użytku przez osoby niewidzące i niedowidzące. Ponieważ żywność zawierająca alergeny 
mogące być źródłem poważnych problemów dla osób, które o nich nie wiedzą, obowiązek 
stosowania alfabetu Braille'a powinien obejmować wykazk składników żywności. 

Poprawka 46
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 50 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. b), należy podawać za pośrednictwem 
innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: a składniki różnią 
się z dnia na dzień. It should also be borne in mind that the traditional food production sector 
is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nazwą żywności jest jej nazwa prawna. 
W przypadku braku takiej nazwy, nazwą 
żywności jest jej nazwa zwyczajowa lub, 
jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie 
jest stosowana, należy przedstawić nazwę 
opisową żywności.

1. Nazwą żywności jest jej nazwa 
ustawowa. W przypadku braku takiej 
nazwy, nazwą żywności jest jej nazwa 
zwyczajowa lub, jeśli nazwa zwyczajowa 
nie istnieje lub nie jest stosowana, należy 
przedstawić nazwę opisową żywności

Uzasadnienie

Dostosowanie językowe do aktualnej terminologii używanej w dyrektywie 2000/13/WE 
(dyrektywa o etykietowaniu).

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Oznaczanie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji zamiast składnika 
zawierającego takie substancje jest rozwiązaniem bardziej precyzyjnym i bardziej 
skutecznym. 

Poprawka 50
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) żywność nie jest paczkowana i w 
miejscu sprzedaży w widoczny sposób 
zaznaczono, że:
- klienci powinni być w stanie uzyskać 
informacje na temat substancji 
alergennych bezpośrednio poprzez 
materiały informacyjne wywieszone w 
miejscu sprzedaży oraz, jako środek 
uzupełniający, w rozmowie ze sprzedawcą, 
a także  
- klienci są informowani, iż nie można 
wykluczyć możliwości zanieczyszczenia 
krzyżowego;

Uzasadnienie

W przypadku żywności niepaczkowanej, tj. w piekarniach lub zakładach żywienia zbiorowego, 
informacje na temat potencjalnych alergenów są bardzo ważne z punktu widzenia alergików. 
Udostępnienie obszernych informacji o alergenach występujących we wszystkich produktach 
jest prawie niemożliwe w przypadku towarów niepaczkowanych. Doprowadziłoby do 
znacznego osłabienia konkurencyjności zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 
powstania dodatkowych kosztów. W zakładach o ograniczonej powierzchni produkcyjnej nie 
można ponadto wykluczyć zanieczyszczenia krzyżowego. Dlatego sprzedawca detaliczny 
żywności niepaczkowanej może wybrać metodę informowania konsumentów, tj. w rozmowie z 
konsumentem, poprzez zamieszczenie wyraźnego szyldu informacyjnego, w jadłospisie lub w 
prospekcie.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w jednostkach pojemności w przypadku 
płynów;

a) w jednostkach pojemności w przypadku 
płynów w rozumieniu dyrektywy Rady 
85/339/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w
sprawie opakowań zawierających 
produkty płynne przeznaczone do spożycia 
przez ludzi1;

__________
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Dz.U. L 176 z 6.7.1985, s. 18.

Uzasadnienie

Dostosowanie językowe do aktualnej terminologii używanej w dyrektywie 2000/13/WE 
(dyrektywa o etykietowaniu). Ponieważ w przypadku niektórych produktów żywnościowych 
istnieje brak pewności prawnej (m.in. ketchup, sosy, majonez, lody lub przyprawy), należy 
bliżej sprecyzować ust. 1.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie dane są wyrażane zgodnie 
z załącznikiem IX.

2. Odpowiednia data jest łatwa do 
znalezienia i nie może być ukryta.
Podawana jest ona w następujący sposób:
Data minimalnej trwałości:

Datę poprzedza sformułowanie:

- „Najlepiej spożyć przed [data]”, gdy data 
zawiera oznaczenie dnia,
- „Najlepiej spożyć przed końcem 
[miesiąc]” w innych przypadkach.

Uzasadnienie

W celu zachowania jasności, załącznik IX powinien zostać włączony do tekstu legislacyjnego. 
Termin „najlepiej spożyć przed ...” należy interpretowawć zgodnie z przepisami krajowymi 
oraz niewiążącymi prawnie umowami krajowymi. Skreśla się wyjątek od wymogu oznaczania 
daty minimalnej trwałości w przypadku pojedynczych porcji lodów. Poszczególne porcje 
mogą zostać wyjęte z opakowania lub partii, w której zostały sprzedane, zasadniczą sprawą 
jest więc, aby na każdej takiej porcji znalazło się oznaczenie daty minimalnej trwałości.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej 
(zwana dalej „obowiązkową informacją o 

1. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej (zwana dalej „obowiązkową 



AD\806188PL.doc 35/60 PE430.628v02-00

PL

wartości odżywczej”) obejmuje 
następujące informacje:

informacją o wartości odżywczej”) 
obejmuje następujące informacje:

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartości energetycznej; a) wartości energetycznej (kaloryczności);

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby obowiązkowe informacje żywieniowe odnosiły się do najważniejszych 
składników odżywczych (białko, węglowodany – w tym cukry, tłuszcze, nasycone kwasy 
tłuszczowe, błonnik oraz sód) określonych wcześniej przez obowiązujące przepisy (dyrektywa 
90/496/EWG). Informacje żywieniowe nie mogą skupiać się jedynie na potencjalnie 
„problematycznych” składnikach, podkreślając je w szczególny sposób, gdyż zdrowe 
odżywianie się wymaga zrównoważonego udziału wszystkich tych elementów.

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ilość nasyconych kwasów 
tłuszczowych, tłuszczów trans, błonnika 
oraz białka.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina lub produktów winiarskich, zgodnie 
z definicją w art. 1 ust. 1 rozporządzenia
Rady (WE) nr 479/2008 oraz art. 2 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1601/1991, 
podobnych produktów, z wyjątkiem 
produktów uzyskanych z winogron, cydru, 
moszczu gruszkowego, piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 110/2008 oraz innych napojów 
alkoholowych. Po [pięciu latach od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne akty prawne określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów; Te akty prawne mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia, poprzez 
dodanie nowych elementów, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Przed wprowadzeniem obowiązku podawania składników lub wartości odżywczej napojów 
alkoholowych nie spożywanych z uwagi na ich wartość odżywczą, należy wyjaśnić szereg 
podstawowych kwestii. Ponadto rozporządzenia 479/2008, 1601/91 i 110/2008 określają 
środki prezentacji i etykietowania wina i napojów spirytusowych. Przewidują także możliwość 
przyjmowania przepisów wykonawczych w drodze określonej procedury komitologii. Należy 
zachować te przepisy ze względu na spójność.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litery f) oraz g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) błonnik; skreślony
g) białko;

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) cholesterol;

Uzasadnienie

Podanie ilości cholesterolu niezależnie od podania ilości tłuszczów, które go zawierają, może 
być przydatne dla konsumentów.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zmienić wykazy w ust. 1 i 
2. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Nie uważamy tych elementów za nieistotne. Zmiana wykazu składników odżywczych będzie 
miała istotne konsekwencje; uważamy zatem, że powinien jej dokonywać prawodawca.

Poprawka 61
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podawane wartości, odpowiednio dla 
danego przypadku, są wartościami 
średnimi opartymi na:

4. Podawane wartości, odpowiednio dla 
danego przypadku, są wartościami 
średnimi, obowiązującymi do końca 
okresu przydatności, opartymi na: 

a) analizie żywności dokonanej przez 
producenta; lub

a) analizie żywności dokonanej przez 
producenta; lub

b) obliczeniu na podstawie znanych lub 
rzeczywistych wartości średnich 
używanych składników; lub

b) obliczeniu na podstawie znanych lub 
rzeczywistych wartości średnich 
używanych składników; lub

c) obliczeniu na podstawie ogólnie 
ustalonych i przyjętych danych 
szczegółowych.

c) obliczeniu na podstawie ogólnie 
ustalonych i przyjętych danych 
szczegółowych.

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

Zasady wykonywania przepisów 
dotyczących informacji o energii 
i składnikach odżywczych, 
w szczególności w odniesieniu do precyzji 
podawanych wartości, w tym do różnic 
między wartościami podawanymi 
a wartościami ustalonymi w trybie 
urzędowych kontroli, określa się zgodnie 
z procedurą przewidzianą w art. 49 ust. 2 
w oparciu o opinię Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności wraz 
z wejściem w życie rozporządzenia. 

Uzasadnienie

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben.
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Poprawka 62
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W przypadku żywności paczkowanej 
w pojedyncze porcje wartość energetyczną 
i ilość składników odżywczych, o których 
mowa w ust. 1, należy podać również 
w przeliczeniu na jedną porcję.
Jeżeli podawane są informacje w 
przeliczeniu na jedną porcję, należy podać 
liczbę porcji zawartych w opakowaniu.
Porcje są oznaczane nazwą „porcja”.

Uzasadnienie

Aby umożliwić konsumentom porównanie różnych środków spożywczych w obrębie jednej 
kategorii – niezależnie od rozmiaru i zawartości opakowań – ilość energii i składników 
odżywczych należy zawsze określać w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. Ponadto na życzenie 
producenta można te ilości podawać w przeliczeniu na porcję.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Informacja o tłuszczach trans będzie stanowić część obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej obok informacji o tłuszczach nasyconych, dlatego zostaje usunięta z dobrowolnych 
danych szczegółowych.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml można oznaczyć wartość odżywczą 
w przeliczeniu na porcję, pod warunkiem 
że porcję wyrażono ilościowo.

Uzasadnienie

Dostosowanie do angielskiej wersji tekstu („in addition“).  Żeby uniknąć wprowadzenia 
konsumenta w błąd, oznaczenie wartości odżywczej w przeliczeniu na porcję powinno być 
możliwe wówczas, gdy ilość porcji oznaczona jest wyraźnie na produkcie. Dodatkowa 
informacja o liczbie porcji zawartych w opakowaniu powinna być możliwa na zasadzie 
dobrowolności.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest wcześniej w 
sposób jednoznaczny zapakowana w 
pojedynczą porcję lub w większą ilość 
porcji łatwych do rozpoznania i mających 
tę samą wielkość.

Uzasadnienie

Żywność wcześniej w sposób jednoznaczny zapakowana w pojedynczą porcję lub w większą 
ilość osobnych porcji mających tę samą wielkość musi być traktowana w taki sam sposób, co 
żywność pakowana w pojedyncze porcje.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 

3. Komisja przyjmuje akty prawne w celu 
ustanowienia wyrażania w głównym polu 
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przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

widzenia elementu, o którym mowa w art. 
29 ust. 1 lit. a), w przeliczeniu wyłącznie 
na porcję w przypadku żywności, o której 
nie ma mowy w ust. 2. Te akty prawne
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia,
poprzez dodanie nowych elementów,
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przed 
końcem okresu przejściowego.

Uzasadnienie

 W niektórych przypadkach z punktu widzenia konsumenta przydatne byłoby podanie wartości 
energetycznej w przeliczeniu na porcję. Określenie rozmiarów tych porcji musi jednak zostać 
ujednolicone w taki sposób, by umożliwić proste porównanie różnych marek tego samego 
rodzaju produktu.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wzór graficznej prezentacji dołączony 
jest do części Ca załącznika XIII.

Uzasadnienie

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

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dane szczegółowe, o których mowa w 
art. 31 ust. 2, odnoszące się do 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej, muszą być przedstawione w 
tym samym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, białko, węglowodany, 
tłuszcz, ze szczególnym uwzględnieniem 
nasyconych kwasów tłuszczowych,
błonnik, cukry oraz sól.

Uzasadnienie

Aby umożliwić szybkie odczytanie wartości energetycznej produktu, należy ją podać na 
przedzie opakowania. Oprócz bardziej kompleksowych informacji, korzystne jest, aby 
konsumenci otrzymali wszystkie informacje potrzebne do dokonania świadomego wyboru w 
tym samym polu widzenia.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadkach gdy ilość energii lub 
składników odżywczych w produkcie jest 
znikoma, informacja o wartości odżywczej 
tych elementów nie jest obowiązkowa, z 
wyjątkiem alergenów.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy wartość energetyczna 
lub ilość składników odżywczych w 
produkcie jest równa zeru, informację o 
wartości odżywczej tych elementów można 
zastąpić oświadczeniem typu „Nie zawiera 
…”, podanym bezpośrednio w pobliżu 
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ewentualnej informacji o wartości 
odżywczej.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących etykietowania zgodnie ze 
szczególnym prawodawstwem 
wspólnotowym, a zwłaszcza z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie 
produktów rolnych i środków spożywczych 
będących gwarantowanymi tradycyjnymi 
specjalnościami1, z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. 
w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków
spożywczych2, z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 
r. w sprawie wspólnej organizacji rynku 
wina3, z 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 spirytusowych4, a także z 
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 
winopodobnych5, ust. 3 i 4 mają 
zastosowanie w przypadku gdy kraj lub 
miejsce pochodzenia żywności jest 
dobrowolnie oznaczone w celu 
poinformowania konsumentów o 
pochodzeniu żywności ze Wspólnoty 
Europejskiej lub innego kraju lub miejsca. 
1Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1.
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2 Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.
3 Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.
4 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.
5 Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.

Uzasadnienie

Ważne jest uściślenie dokładnego zakresu ust. 2. Celem Komisji wydaje się być zwolnienie z 
podawania miejsca pochodzenia produktów, które mają oznaczenie geograficzne. Stosowne 
jest zatem wymienienie 5 rozporządzeń dotyczących oznaczeń geograficznych.

Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Postanowienia art. 14 nie mają 
zastosowania do informacji podawanych 
dobrowolnie, ale takie informacje w 
każdym wypadku są łatwo czytelne.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku gdy kraj lub miejsce 
pochodzenia żywności nie jest tożsamy z 
krajem lub miejscem pochodzenia jego 
składnika pierwotnego lub jednego z jego 
składników pierwotnych, oznacza się 
również kraj lub miejsce pochodzenia tego 
składnika pierwotnego/składników 
pierwotnych, z wyjątkiem produktów, dla 
których nie wymaga się podawania 
składników zgodnie z art. 20 niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Konieczna jest zmiana ust. 3, żeby zachować spójność tekstu poprzez wyszczególnienie, że ust. 
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3 nie odnosi się do kategorii produktów objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 20 ust. 
1.

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział skreślony

Uzasadnienie

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

Poprawka 78
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział skreślony

Uzasadnienie

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

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 17 ust. 1 stosuje się z mocą 
od [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 15 lat po wejściu w życie].

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie]. Przepisy art. 14 
ust. 1 stosuje się z mocą od [pierwszego 
dnia miesiąca następującego 5 lat po 
wejściu w życie].

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
żywności etykietowanej przez podmioty 
działające na rynku spożywczym, które w 
dniu wejścia w życie zatrudniają mniej niż 
10 pracowników i których roczny obrót 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR, o ile mają zastosowanie 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie]. Przepisy art. 14 
ust. 1 stosuje się z mocą od [pierwszego 
dnia miesiąca następującego 5 lat po 
wejściu w życie].

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 81

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność, która została wprowadzona do 
obrotu przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i nie jest 
zgodna z jego wymogami, może być w 
dalszym ciągu wprowadzana do obrotu w 
UE do momentu wyczerpania wszystkich 
zapasów. 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.3 – prawa kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„zawiera źródło fenyloalaniny” „zawiera aspartam”

Uzasadnienie

Poprawka ta ma pomóc konsumentowi w zrozumieniu informacji dzięki zastąpieniu terminu 
technicznego nazwą zwyczajową.

Poprawka 83
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA 
OWOCÓW I WARZYW
Owoce i 
warzywa, których 
powierzchnia 
została po 
zbiorach 
poddana 
konserwacji przy 
pomocy 
dodatków lub 
pestycydów.

„poddano 
obróbce 
powierzchniowej
”

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące zasady nie zawierają ogólnego wymogu dostarczania informacji na 
temat mającej na celu utrzymanie świeżości obróbki powierzchniowej owoców i warzyw po 
zbiorze z wykorzystaniem dodatków albo pestycydów.  Oznacza to, że produkty mają inną 
formę „świeżości” niż oczekuje konsument. Konsumenci są uprawnieni do uzyskania 
informacji, iż żywność, którą nabywają została poddana obróbce powierzchniowej.

Poprawka 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Produkty z mięsa i drobiu

W przypadku wykorzystania protein 
wołowych lub wieprzowych do 
wytwarzania produktów z kurczaka, 
należy zawsze jednoznacznie oznaczać ten 
fakt na opakowaniu.

Uzasadnienie

Jeżeli w produkcji wyrobów drobiowych wykorzystano proteiny wołowe lub wieprzowe, 
konsument powinien być zawsze o tym uświadomiony. Jest to bardzo ważna informacja dla 
konsumentów, w szczególności dla tych, którzy są wyczuleni na kwestie religijne.



AD\806188PL.doc 51/60 PE430.628v02-00

PL

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret trzecie, czwarte, piąte i piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wody przeznaczone do spożywania przez 
ludzi, włączając te, których jedynymi 
dodanymi składnikami są dwutlenek węgla 
lub środki aromatyzujące;

- naturalne wody mineralne lub inne 
wody przeznaczone do spożywania przez 
ludzi, włączając te, których jedynymi 
dodanymi składnikami są dwutlenek węgla 
lub środki aromatyzujące; 

- zioła, przyprawy lub ich mieszaniny; - zioła, przyprawy korzenne i inne oraz ich 
mieszaniny;

- sól i substytuty soli; - sól i substytuty soli;

- cukier;

Uzasadnienie
Wody: Art. 28 ust. 1 wniosku brzmi „przepisy niniejszej sekcji (=3) nie mają zastosowania do 
żywności objętej zakresem następującego prawodawstwa: (b) dyrektywa Rady 80/777/EWG 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania 
i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych”. Aby uniknąć nieporozumień, 
należy określić jedno wyłączenie na mocy załącznika IV, obejmujące wszelkie rodzaje wody 
butelkowanej, podobnie do art. 1 ust. 2 dyrektywy 90/146.
Zioła: wyjaśnienie.
Cukier: cukier składa się z jednego składnika odżywczego, który można łatwo 
zidentyfikować i który nie wprowadza w błąd konsumentów.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret szesnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 75 cm2;

Uzasadnienie

Opakowania o powierzchni mniejszej niż 75 cm2 powinny być zwolnione z obowiązku 
oznaczania wartości odżywczej.
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret szesnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- guma do żucia;

Uzasadnienie

Produkty takie jak mieszanki słodyczy czy upominki, mieszanki złożone z wielu paczek oraz 
guma do żucia powinny również zostać objęte zwolnieniem.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret siedemnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- żywność niepaczkowana, przeznaczona 
do bezpośredniego spożycia, w tym 
również pochodząca z zakładów żywienia 
zbiorowego;

Uzasadnienie

Również w placówkach detalicznej sprzedaży żywności i w zakładach drobnej wytwórczości 
spożywczej, w tym również w zakładach żywienia zbiorowego, wytwarza się niepaczkowane 
produkty przekazywane bezpośrednio konsumentowi. Brak tu standardowych procedur, a 
składniki różnią się z dnia na dzień. Sektor drobnej wytwórczości spożywczej jest gwarantem 
zachowania regionalnych specjalności i różnorodności podaży. Dlatego też tak ważne jest 
zwolnienie wyżej wymienionych wytwórców z obowiązku podawania informacji o wartości 
odżywczej.

Poprawka 89

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

Tekst 
proponowany 
przez Komisję

Poprawka

CZĘŚĆ Ca – NAZWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
STWARZAJĄCA POZORY INNEGO PRODUKTU 
ŻYWNOŚCIOWEGO
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No Odstępstwo co do rodzaju, 
właściwości i składu 

Nazwa, pod którą 
produkt jest 
sprzedawany 

1. W przypadku sera całkowite lub 
częściowe zastąpienie tłuszczu 
mlecznego tłuszczem roślinnym

Produkt 
seropodobny

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

Produkt 
szynkopodobny

Uzasadnienie

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

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część A – punkt 5 – lewa kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Mieszanki przypraw lub ziół, gdy żadna 
z przypraw i żadne z ziół nie ma znacznej 
przewagi w proporcji wagowej

5. Mieszanki lub preparaty na bazie 
przypraw lub ziół, gdy żadna z przypraw i 
żadne z ziół nie ma znacznej przewagi 
w proporcji wagowej

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecne uregulowania. Dotychczas ujmowano również preparaty 
sporządzone z przypraw.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część B – punkty 1 oraz 2 – prawa kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Olej” wraz z 1. „Olej” wraz z
właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

oznaczeniem jego określonego oznaczeniem jego określonego 
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pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego, chyba że ilość kwasów 
tłuszczowych nasyconych i tłuszczów trans 
została uwzględniona w informacji o 
wartości odżywczej.

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego.

2. „Tłuszcz” wraz z 2. „Tłuszcz” wraz z

właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

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

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu tłuszczu 
uwodornionego.

Uzasadnienie

Tłuszcze trans zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia i w wielu krajach zabroniono ich 
stosowania. Podanie informacji o ich obecności musi być zatem obowiązkowe i szczególnie 
dobrze widoczne. Fakt, że wchodzą w skład informacji o wartości odżywczej, nie stoi na 
przeszkodzie temu, by były w wyraźny sposób podane wśród składników.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część B – punkt 4 – lewa kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Skrobie oraz skrobie modyfikowane na 
drodze fizycznej lub enzymatycznej

4. Skrobie oraz skrobie modyfikowane na 
drodze fizycznej lub enzymatycznej, 
skrobie prażone lub dekstrynowane, 
skrobie modyfikowane działaniem kwasów 
lub zasad i skrobie bielone

Uzasadnienie

Nazwa klasy „skrobie” powinna zostać uzupełniona o skrobie prażone lub dekstrynowane, 
skrobie modyfikowane działaniem kwasów lub zasad czy skrobie bielone. W praktyce 
substancje te stosuje się w produkcji żywności i należy je podać w wykazie składników. 
Dyrektywa 95/2/WE o dodatkach do żywności wyraźnie wyłącza je ze swojego zakresu 
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zastosowania.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Środek spożywczy w stanie stałym umieszczony w środku płynnym zmienia swoją wagę netto 
w okresie od wyprodukowania do sprzedaży konsumentowi ze względu na zwyczajne 
interakcje między środkiem spożywczym w stanie stałym a środkiem płynnym. Na skalę 
zmiany w wadze netto wpływ mają różne okoliczności, tj. czas, temperatura oraz warunki 
transportu i przechowywania. Dlatego też wskazanie wagi netto powinno nastąpić przy 
produkcji, w chwili kiedy producent ponosi pełną odpowiedzialność za produkt i jest w stanie 
podać właściwą wartość wagi netto.

Poprawka 94

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Witaminy i składniki mineralne, które 
mogą być objęte informacją, oraz ich 
dzienne zalecane spożycie (DZS)

1. Witaminy i składniki mineralne, które 
mogą być objęte informacją, oraz ich 
dzienne zalecane spożycie (DZS)

Witamina A (µg) 800 Witamina A (µg) 800
Witamina D (µg) 5 Witamina D (µg) 5
Witamina E (mg) 10 Witamina E (mg) 12

Witamina K (µg) 75
Witamina C (mg) 60 Witamina C (mg) 80

Tiamina (mg) 1,4 Tiamina (witamina B1)
(mg)

1,1

Ryboflawina (mg) 1,6 Ryboflawina (mg) 1,4
Niacyna (mg) 18 Niacyna (mg) 16
Witamina B6 (mg) 2 Witamina B6 (mg) 1,4
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Folacyna (µg) 200 Kwas foliowy (µg) 200
Witamina B12 (µg) 1 Witamina B 12 (µg) 2,5
Biotyna (mg) 0,15 Biotyna (µg) 50
Kwas pantotenowy (mg) 6 Kwas pantotenowy (mg) 6

Potas (mg) 2000
Chlorek (mg) 800

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

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

Jod (µg) 150 Jod (µg) 150

Uzasadnienie

Wartości dotyczące zalecanego dziennego spożycia (RDA) powinny być zgodne z nowymi 
wartościami referencyjnymi, odpowiednio do zmian wprowadzonych dyrektywą w sprawie 
oznaczania wartości odżywczej żywności w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, 
2008/100/WE (Dz.U. L 285, s. 9).

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

węglowodany (z 
wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych)

4 kcal/g—
17 kJ/g

węglowodany (z wyjątkiem 
alkoholi 
wielowodorotlenowych)

4 kcal/g

- alkohole 
wielowodorotlenowe 

2,4 
kcal/g—10 
kJ/g

- alkohole 
wielowodorotlenowe 

2,4 
kcal/g

- białka 4 kcal/g—
17 kJ/g

- białka 4 kcal/g

- tłuszcz 9 kcal/g—
37 kJ/g

- tłuszcz 9 kcal/g

- salatrimy 6 kcal/g—
25 kJ/g

- salatrimy 6 kcal/g

- alkohol (etanol) 7 kcal/g—
29 kJ/g

- alkohol (etanol) 7 kcal/g
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- kwasy organiczne 3 kcal/g—
13 kJ/g

- kwasy organiczne 3 kcal/g

Uzasadnienie

Wyliczenia przy pomocy dwóch różnych jednostek prowadzą do sprzecznych wyników, ze 
względu na niespójne czynniki przeliczania. Ponieważ „kcal” jest jednostką miary łatwiej 
zrozumiałą dla konsumenta niż „kJ”, informacje należy podawać wyłącznie w „kcal”.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – Część A – tabela – rząd pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Energia kJ i kcal - Energia kcal

Poprawka 97

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

Tekst 
proponowany 
przez Komisję

Poprawka

CZĘŚĆ C – GRAFICZNA PREZENTACJA INFORMACJI O WARTOŚCI 
ODŻYWCZEJ

Jeśli informacja o wartości odżywczej jest przedstawiana również 
graficznie, może być ona podawana obok innych graficznych 
prezentacji także w jednym z następujących formatów:  
Model słupkowy
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100 g zawiera: 
kcal / cukry / tłuszcz / kwasy tłuszczowe nasycone / sól 
część procentowa zalecanego dziennego spożycia osoby 
dorosłej
Model 1 plus 4
Wariant 1

na porcję (porcja = 50 g) 
wartość energetyczna / cukry / tłuszcz / kwasy tłuszczowe 
nasycone / sól 
orientacyjne wartości jako część procentowa zalecanego 
dziennego spożycia
Wariant 2

na porcję (porcja = 50 g)
wartość energetyczna / cukry / tłuszcz / kwasy tłuszczowe 
nasycone / sól 
orientacyjne wartości jako część procentowa zalecanego 
dziennego spożycia
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Uzasadnienie
Niniejszą poprawkę należy czytać razem z poprawką tego samego autora do art. 33 ust. 1. 
Graficzna prezentacja może przyczynić się w znacznym stopniu do lepszego zrozumienia 
przez konsumentów informacji o wartości odżywczej.
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