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Poprawka 80
Cornelis de Jong

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. W celu uniknięcia przeciążenia 
małych i średnich przedsiębiorstw sektora 
produkcji zwłaszcza żywności tradycyjnej 
produkty niepaczkowane powinny być 
wyłączone z wymogów dotyczących 
etykietowania.

Or. en

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 81
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić dostosowywanie 
prawa dotyczącego informacji o żywności 
do zmieniających się potrzeb 
informacyjnych konsumentów, 
w przypadku rozważania zapotrzebowania 
na obowiązkowe informacje o żywności 
należy zawsze brać również pod uwagę 
szeroko wykazywane zainteresowanie 
większości konsumentów ujawnianiem 
pewnych informacji.

(18) Aby umożliwić dostosowywanie 
prawa dotyczącego informacji o żywności 
do zmieniających się potrzeb 
informacyjnych konsumentów oraz 
uniknąć powstawania zbędnych odpadów 
w postaci opakowań, obowiązek 
etykietowania żywności powinien się 
ograniczać do informacji podstawowych, 
które wedle potwierdzonych badań mają 
największe znaczenie dla większości
konsumentów. Dodatkowe informacje, 
które nie wchodzą w zakres 
obowiązkowych informacji podstawowych, 
mogą być udostępniane zainteresowanym 
konsumentom na zasadzie dobrowolności. 
Nowe technologie informacyjne 
i komunikacyjne oferują w tym celu wiele 
możliwości, takich jak np. specjalne 
internetowe witryny informacyjne lub 
czytniki kodów kreskowych zamontowane 
u dystrybutorów.

Or. de

Uzasadnienie

Umieszczanie na opakowaniu zbyt wielu informacji mija się z celem. Poza negatywnym 
wpływem na środowisko zbyt duża ilość informacji przerasta możliwości percepcyjne 
większości konsumentów, którzy podejmują decyzje o zakupie w ciągu kilku sekund. Należy 
zatem zapewnić, aby na opakowaniu znajdowały się rzeczywiście najistotniejsze informacje 
podstawowe, zaś wychodzące poza ich zakres informacje dodatkowe powinny móc być 
udostępniane zainteresowanych konsumentom z wykorzystaniem alternatywnych kanałów 
informacyjnych.
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Poprawka 82
Cornelis de Jong

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 dowiedza się, że 
informacje te nie są zgodne z przepisami 
tego rozporządzenia.

Or. en

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 83
Liem Hoang Ngoc

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 

(25) Etykiety żywności powinny być jasne 
i zrozumiałe, aby były pomocne dla 
konsumentów, którzy chcą dokonywać 
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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.

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. 
Wielkość czcionki, rodzaj czcionki, kolor i 
kontrast używane na tych etykietach 
powinny umożliwiać konsumentom 
szybkie i łatwe odczytanie.

Or. fr

Poprawka 84
Toine Manders

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, 
zrozumiałe i czytelne, bez nadmiaru 
informacji, 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.

Or. nl

Uzasadnienie

Nadmiar informacji jest niekorzystny. Podawanie zbyt wielu informacji wyklucza funkcję 
informacyjną etykiet żywności. Jest to sprzeczne z ich celem, mianowicie umożliwianiem 
konsumentom bardziej przemyślanego wybory żywności i diety.
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Poprawka 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 86
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Z powodu spójności do mieszanych napojów alkoholowych powinny mieć zastosowanie te 
same zasady, co w przypadku wina, piwa i napojów spirytusowych.

Poprawka 87
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 88
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między winem a innymi napojami alkoholowymi. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. określa wyczerpujący zestaw 
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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. 
Ponadto skład produktu zmienia się w czasie: wino butelkowane ewoluuje w miarę upływu 
czasu.

Poprawka 89
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie napoje alkoholowe muszą być objęte przedmiotowym rozporządzeniem, gdyż jego 
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia konsumentów.

Poprawka 90
Anna Maria Corazza Bildt

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, 

(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 
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obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę i 
odpowiednie informowanie konsumentów. 
W szczególności ten akt prawny zawiera 
dokładny i wyczerpujący opis substancji, 
które prawdopodobnie mogą być 
stosowane w procesie produkcji, wraz z 
określeniem warunków ich stosowania w 
postaci pozytywnej listy praktyk i 
procesów enologicznych; wszelkie 
praktyki nieujęte w tym wykazie są 
zabronione. Z tego względu właściwe jest 
na tym etapie wyłączenie wina z 
obowiązku zamieszczania listy składników 
i informacji o wartości odżywczej. Te same 
wyłączenia powinny mieć zastosowanie w 
stosunku do piwa, a także napojów 
spirytusowych zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia
15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 
1576/8922, w celu zapewnienia spójnego 
podejścia i zgodności z warunkami 
ustanowionymi dla wina. Niemniej jednak 
po pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi sprawozdanie i może w razie 
konieczności zaproponować szczególne 
wymogi w kontekście niniejszego 
rozporządzenia. 

praktyk enologicznych, metod produkcji 
oraz środków prezentacji i etykietowania 
wina, 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 
spirytusowych zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych 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 13.02.2008, s. 16.

Or. en

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, 
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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 91
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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.
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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. 
Dz.U. L […] z […], s. […].

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzając się z Komisją, że szczegółowe rozporządzenia już mają zastosowanie do wina, 
jednocześnie stwierdzamy, że to samo nie dotyczy piw i napojów alkoholowych: dla 
konsumentów ważna jest informacja na temat składników, nie tylko z powodu wartości 
kalorycznej tych produktów, ale także z powodu częstego stosowania sztucznych składników.

Poprawka 92
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 
określeń dotyczących nazwy lub adresu 
podmiotu działającego na rynku 
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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.

spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość konsumenci muszą znać kraj pochodzenia mięsa.

Poprawka 93
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 
diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości odżywczej tych napojów, w 
szczególności mieszanych napojów 
alkoholowych. (35)

skreślony

Or. en

Poprawka 94
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 

(34) Zasadniczo konsumenci nie zdają 
sobie sprawy z potencjalnego znaczenia 
napojów alkoholowych w ich ogólnej 
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diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości odżywczej tych napojów, w 
szczególności mieszanych napojów
alkoholowych. (35)

diecie. Dlatego należy zapewnić 
przekazywanie informacji na temat 
wartości energetycznej wszystkich napojów 
alkoholowych i zawartości w nich 
węglowodanów, z wyłączeniem win.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między winem a innymi napojami alkoholowymi. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 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. 
Ponadto skład produktu zmienia się w czasie: wino butelkowane ewoluuje w miarę upływu 
czasu.

Poprawka 95
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr



AM\802277PL.doc 15/154 PE438.135v03-00

PL

Poprawka 96
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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.

Poprawka 97
Anna Maria Corazza Bildt

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 

skreślony



PE438.135v03-00 16/154 AM\802277PL.doc

PL

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.

Or. en

Uzasadnienie

Nie sporządzono dotychczas analizy zachowania konsumentów podczas kupowania żywności, 
która obejmowałaby wszystkie państwa członkowskie (patrz również punkt 38 preambuły). 
Poza tym ze względu na różnorodność opakowań produktów żywnościowych trudno jest 
określić główne pole widzenia, a w przypadku niektórych opakowań nie można nawet 
jednoznacznie określić ich przodu. Podawane informacje powinny być proste, jasne, łatwo 
zrozumiałe i mieć łatwo rozpoznawalną formę, co jednakże niekoniecznie oznacza, że 
powinny znajdować się jedynie na przodzie opakowania.

Poprawka 98
Cornelis de Jong

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 

(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 
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łatwego dostrzegania przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
powinny one się znajdować w głównym 
polu widzenia etykiety.

łatwego dostrzegania przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
wartość energetyczna (wartość 
kaloryczna) powinna znaleźć się w 
głównym polu widzenia z przodu 
opakowania i powinna być oznaczona 
przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego. Wszystkie informacje 
żywieniowe (z powtórzoną wartością 
energetyczną) powinny jednak być 
umieszczane razem w jednym miejscu, w 
tym samym polu widzenia na opakowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż doświadczenia z wielokolorowym systemem kodowym są pozytywne, na tym etapie 
jest zbyt wcześnie, by zobowiązać państwa członkowskie do wdrożenia takiego systemu. 
Potrzebne są dalsze informacje i dane. Mówi o tym również punkt 38 preambuły, który 
dotyczy możliwości wprowadzenia w razie potrzeby zharmonizowanych systemów i 
kontynuacji badań dotyczących zrozumienia ich przez konsumentów w różnych państwach 
członkowskich.

Poprawka 99
Emma Mcclarkin

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 

(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 
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podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
powinny one się znajdować w głównym 
polu widzenia etykiety.

podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
wartość energetyczna (wartość 
kaloryczna) powinna znaleźć się w 
głównym polu widzenia z przodu 
opakowania.

Or. en

Poprawka 100
Toine Manders

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, łatwo zrozumiałe 
i czytelne, bez nadmiaru informacji.
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.

Or. nl

Uzasadnienie

Nadmiar informacji jest niekorzystny. Zbyt dużo informacji wyklucza funkcję informacyjną 
etykiet żywności. Jest to sprzeczne z ich celem, mianowicie umożliwianiem konsumentom 
bardziej przemyślanego wybory żywności i diety.
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Poprawka 101
Emilie Turunen

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 
powinny one się znajdować w głównym 
polu widzenia etykiety. Na etykiecie 
powinien być wykorzystany wielokolorowy 
system kodowy w połączeniu ze 
stosowaniem dużej, średniej i małej 
czcionki, a informacje powinny być 
podawane na 100g lub 100ml. Badania 
pokazują, że zdaniem konsumentów 
informacje prezentowane przy użyciu 
wielokolorowego systemu kodowego są 
łatwiejsze do zrozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z obecnymi badaniami oraz celem, jakim jest poprawa diety i zrozumienia przez 
konsumentów informacji żywieniowych konieczne jest zrozumiałe, umieszczane na przodzie 
opakowania etykietowanie przy użyciu wielokolorowego systemu kodowego i tekstu.
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Poprawka 102
Emma Mcclarkin

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 
dotyczące umiejscowienia takich 
informacji nie przyniosły jednoznacznych 
wyników. W celu zapewnienia łatwego 
dostrzegania przez konsumentów 
podstawowych informacji żywieniowych 
przy dokonywaniu zakupów żywności 
powinny one być prezentowane razem
w tym samym polu widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dla przeciętnego konsumenta zrozumienie etykiety byłoby wygodniejsze i łatwiejsze, gdyby 
wszystkie niezbędne informacje (wartości odżywcze, alergrny, przygotowanie i sugestie 
dotyczące podawania itp.) znajdowały się w tym samym polu widzenia.  Będzie to zatem 
oznaczało, że na etykiecie na tylnej części opakowania zostaną umieszczone wszystkie 
informacje niezbędne konsumentom do dokonywania świadomych wyborów.

Poprawka 103
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 

(38) Niedawne zmiany w formułowaniu 
informacji o wartości odżywczej, 
prowadzące do wyrażania jej w innej 
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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.

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.

Or. en

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 104
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Informację w głównym polu widzenia 
o ilości składników pokarmowych i 
wskaźnikach porównawczych w łatwo 
rozpoznawalnej formie, umożliwiającej 
ocenę właściwości odżywczych żywności, 

skreślona
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należy uważać w całości za część 
informacji o wartości odżywczej i nie 
należy jej traktować jak grupę 
indywidualnych oświadczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniono już w punkcie 37 preambuły.

Poprawka 105
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) Również w przypadku żywności 
niepaczkowanej i oferty zakładów 
żywienia zbiorowego informacje na temat 
potencjalnych alergenów są bardzo ważne
z punktu widzenia alergików. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze
dostępne dla konsumentów w miejscach 
zakupu i konsumpcji żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne przepisy krajowe w poszczególnych państwach członkowskich miałyby szkodliwy 
wpływ na rynek wewnętrzny i sprowadzałyby niniejsze rozporządzenie do absurdu.
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Poprawka 106
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) Zamieszczanie informacji na temat 
żywności niepaczkowanej i ofert zakładów 
żywienia zbiorowego powinno być 
zasadniczo dobrowolne. 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 
udostępnianie tego typu informacji
powinno być zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem obowiązkowe.  

Or. de

Uzasadnienie

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 
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Poprawka 107
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(45) Istniejące już w państwach 
członkowskich formy prezentacji
umożliwiające konsumentom identyfikację 
żywności oznaczanej i spełniające 
określone kryteria, powinny móc być 
nadal stosowane na zasadzie 
dobrowolności. Ponadto powinna istnieć 
możliwość ewentualnego wykorzystania 
form prezentacji informacji o wartości 
odżywczej, stosowanych przez przemysł 
i sprzedawców zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia. Tego typu 
formy prezentacji muszą bazować na 
wynikach rzetelnych badań 
konsumenckich. 

Or. de

Uzasadnienie

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.
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Poprawka 108
Cornelis de Jong

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 
widocznym miejscu szyldu 
informacyjnego, bądź też udostępnienie 
materiałów informacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnienie obszernych informacji o alergenach występujących we wszystkich produktach 
jest praktycznie 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 109
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, podczas 
których działania przedsiębiorstw 

(3) Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
etapów łańcucha żywnościowego, jeżeli 
chodzi o przekazywanie konsumentom 
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spożywczych dotyczą przekazywania 
informacji na temat żywności 
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, 
a także żywności, która ma zostać 
dostarczona do zakładów żywienia 
zbiorowego.

Nie dotyczy ono żywności, którą przed 
przekazaniem konsumentowi finalnemu 
pakuje się bezpośrednio w miejscu 
sprzedaży.

Or. de

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 
stosowania rozporządzenia, gdyż nie można ich porównywać z artykułami pakowanymi 
przemysłowo.

Poprawka 110
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de
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Poprawka 111
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

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 112
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „żywność niepaczkowana” oznacza 
żywność bez opakowania oferowaną 
konsumentowi finalnemu w sprzedaży 
bezpośredniej; żywność opakowaną 
dopiero w chwili sprzedaży konsumentowi 
finalnemu,  a także produkty świeże 
danego dnia, paczkowane do sprzedaży 
bezpośredniej w dniu produkcji;

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować sprawne stosowanie nininejszego rozporządzenia, zaleca się nie tylko 
podać definicję żywności paczkowanej, ale także zdefiniować żywność niepaczkowaną.

Poprawka 113
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 114
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania – jeżeli wymagania takie nie 
odnoszą się do pilnej ochrony zdrowia 
ludzkiego – wprowadza się okres 
przejściowy nieprzekraczający 18 miesięcy
po wejściu w życie nowych wymagań, 
w trakcie którego żywność oznaczona 
etykietami niezgodnymi z nowymi 
wymaganiami może być wprowadzana do 
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zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

obrotu, a zapasy takiej żywności, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
zakończeniem okresu przejściowego, mogą 
być sprzedawane aż do ich wyczerpania.

Or. en

Uzasadnienie

 Aby zminimalizować ilość odpadów w postaci opakowań, naturalną rzeczą jest zaplanowanie 
okresu przejściowego, w którym wprowadza się nowe wymogi w zakresie etykietowania,
chyba że okres ten odnosi się do bezpośredniego zagrożenia zdrowia obywateli – w takim 
przypadku okres przejściowy może nie być rozwiązaniem właściwym. Tekst poprawki jest 
zgodny z poprawką zaproponowaną przez sprawozdawczynię, jednak dodaje się w nim słowo 
„pilnej”, jako że sprawozdawczyni sama wprowadza ten termin w uzasadnieniu.

Poprawka 115
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, należy wyznaczyć
odpowiednie, co najmniej trzyletnie okresy 
przejściowe po wejściu w życie nowych 
wymagań, w trakcie których żywność 
oznaczona etykietami niezgodnymi 
z nowymi wymaganiami może być 
wprowadzana do obrotu. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę, że zapasy takiej 
żywności, które zostały wprowadzone do 
obrotu przed zakończeniem okresu 
przejściowego, mogą być sprzedawane aż 
do ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż 
przez trzy lata po wejściu w życie nowych 
przepisów. To samo dotyczy zapasów 
etykiet przechowywanych przez 
przedsiębiorstwo sprzedające żywność 
przed wejściem w życie nowych przepisów.

Or. de
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania w praktyce okresów przejściowych, których małe i średnie 
przedsiębiorstwa będą w stanie dotrzymać, należy przewidzieć odpowiednie okresy 
przejściowe (co najmniej trzyletnie). Wyznaczając okres przejściowy, należy w szczególności 
unikać wysokich kosztów inwestycji w drukowanie i produkcję materiału opakowaniowego, 
jak również kosztownej likwidacji zapasów etykiet.

Poprawka 116
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku gdy prawo dotyczące 
informacji o żywności ustanawia nowe 
wymagania, wprowadza się okres 
przejściowy po wejściu w życie nowych 
wymagań, w trakcie którego środki 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także zminimalizować ilość 
zbędnych odpadów w postaci opakowań, naturalne jest zapewnienie okresu przejściowego 
przy wprowadzaniu nowych wymogów dotyczących etykietowania.
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Poprawka 117
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) skutków zdrowotnych, łącznie 
z zagrożeniami i konsekwencjami 
związanymi ze szkodliwym 
i niebezpiecznym spożywaniem żywności;

skreślony

Or. de

Poprawka 118
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy rozważaniu zapotrzebowania na 
obowiązkowe informacje o żywności 
należy uwzględnić rozpowszechnione 
zapotrzebowanie ze strony większości
konsumentów na niektóre informacje, 
które uważają za szczególnie cenne, lub 
wszelkie ogólnie akceptowane korzyści dla 
konsumentów, umożliwiające im
dokonywanie świadomych wyborów.

2. Przy rozważaniu zapotrzebowania na 
obowiązkowe informacje o żywności 
należy uwzględnić potencjalne koszty i 
korzyści dla zainteresowanych stron (w 
tym konsumentów, producentów i innych) 
związane z dostarczaniem niektórych 
informacji, które uważają za szczególnie 
cenne, lub wszelkie ogólnie akceptowane 
korzyści umożliwiających konsumentom
dokonywanie świadomych wyborów.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych zasad etykietowania powinno nastąpić jedynie wówczas, kiedy 
poparte dowodami badania wykażą zalety nowych wymagań.  Koszty przekazywania nowych 
informacji powinny być współmierne.  Zmiany etykiet mają istotny wpływ na producentów 
z UE, jak również na przywóz z krajów trzecich. Należy znaleźć równowagę między 
potrzebami konsumentów i producentów.
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Poprawka 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) poprzez prezentacje graficzne 
wprowadzające konsumentów w błąd co 
do pochodzenia, właściwości lub składu 
żywności.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 120
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) jeżeli poprzez nazwę lub prezentacje 
graficzne na opakowaniu sugeruje się 
konsumentowi, 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)”.

Or. de



AM\802277PL.doc 33/154 PE438.135v03-00

PL

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.

Poprawka 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) jeżeli poprzez nazwę lub prezentacje 
graficzne na opakowaniu sugeruje się 
konsumentowi, 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 dodatkowym określeniem 
„wykonano z użyciem (oznaczenie 
składnika zastępczego) zamiast 
(oznaczenie składnika zastąpionego)”.

Or. en

Uzasadnienie

In the interest of transparency appropriate labelling should be introduced for imitation 
foodstuffs. Examples of imitation foodstuffs are 'cheese' made from vegetable fat which is are 
increasingly being marketed. Another development which has been observed is that 
ingredients normally used to manufacture a product are to some extent being replaced with 
cheaper substitutes, e.g. replacement of milk in ice cream with vegetable fat, truffle being 
replaced by truffle oil and vanilla extract being replaced by vanillin. This is not generally 
apparent to consumers and there is a need for more clarity and transparency.
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Poprawka 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

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 123
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komitet, o którym mowa w art. 49 ust. 
1, może sporządzić niewyczerpujący wykaz 
oświadczeń i terminów w rozumieniu ust. 
1, których stosowanie musi być w każdym 
wypadku zabronione lub ograniczone.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu utrzymanie przepisu istniejącego w prawie UE 
dotyczącym żywności (dyrektywa 2000/13), zobowiązującego państwa członkowskie do 
zbiorowego działania, jeżeli zaistnieje konieczność ograniczenia stosowania konkretnych 
oświadczeń i terminów na etykietach.  W przypadku braku takiego przepisu, poszczególne 
państwa mogą przyjmować własne przepisy i jest prawdopodobne, że definicje 
w poszczególnych państwach członkowskich będą się różnić, co stworzy bariery w handlu na 
rynku wewnętrznym. 
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Poprawka 124
Cornelis de Jong

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 Wspólnoty 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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 125
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 126
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

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 127
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ilość netto żywności; e) ilość netto żywności w opakowaniu;

Or. de

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”).
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Poprawka 128
Othmar Karas

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 data 
„spożyć przed” w przypadku żywności, 
która z mikrobiologicznego punktu 
widzenia łatwo się psuje;

Or. de

Uzasadnienie

– Ust. 1 lit. a) – h): Dostosowanie językowe spójne z dotychczasową terminologią dyrektywy 
o etykietowaniu 2000/13/WE (por. art. 3: m.in. „nazwa, pod którą produkt jest sprzedawany”, 
„ilość netto w opakowaniu”)..

Poprawka 129
Cornelis de Jong

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;

Or. en

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.
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Poprawka 130
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) kraj lub miejsce pochodzenia, 
w przypadku gdy zaniechanie podania tej
informacji mogłoby wprowadzić
konsumenta w błąd co do rzeczywistego 
pochodzenia produktu;

Or. de

Uzasadnienie

Odrzuca się zaproponowane rozszerzenie oznaczenia pochodzenia. Oznaczenie pochodzenia 
poszczególnych składników w wielu przypadkach jest praktycznie niemożliwe, zwłaszcza 
wówczas gdy producenci zależą od różnych możliwości dostępu na rynku. Zobowiązanie do 
oznaczania pochodzenia oznacza więc znacznie ograniczoną elastyczność i wiążące się z tym 
wyższe koszty. Z tego względu należałoby zachować brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 8 dyrektywy 
2000/13/WE, a przez to kryterium ogólnego zakazu wprowadzania w błąd.

Poprawka 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(i) kraj lub miejsce pochodzenia wszystkich 
produktów mięsnych; przepisy dotyczące 
wołowiny, cielęciny, ryb oraz skorupiaków 
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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;

odnoszą się do innego mięsa;

Or. en

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 132
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el
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Poprawka 133
George Lyon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 134
Frank Engel

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

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 135
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu utrzymanie przepisu istniejącego w prawie UE 
dotyczącym żywności (dyrektywa 2000/13), zobowiązującego państwa członkowskie do 
wspólnego działania, jeżeli zaistnieje konieczność ograniczenia stosowania na etykietach 
konkretnych oświadczeń i terminów.  W przypadku braku takiego przepisu, poszczególne 
państwa mogą przyjmować własne przepisy i jest prawdopodobne, że definicje 
w poszczególnych państwach członkowskich będą się różnić, co stworzy bariery w handlu na 
rynku wewnętrznym. 

Poprawka 136
Cornelis de Jong

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 

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 137
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane
tak, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem. Informacje 
marketingowe na opakowaniu nie mogą 
przesłaniać informacji obowiązkowych. 
Czynniki wymienione w załączniku XIII B 
mają wpływ na czytelność i są 
uwzględniane w projekcie etykiety.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić wymierne i co za tym idzie dające się wyegzekwować kryteria wpływające na 
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poprawę czytelności etykiety. O ile minimalny rozmiar czcionki niekoniecznie gwarantuje 
ogólną czytelność, ustęp ten określa wymóg uwzględnienia szeregu czynników wpływających 
na czytelność (tj. kontrast, typ czcionki, układ itd.). Ważne jest, aby informacje marketingowe 
na opakowaniu nie przesłaniały informacji obowiązkowych.

Poprawka 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane 
taką czcionką i z takim kontrastem, żeby
zapewnić czytelność druku na jego tle.

Or. it

Uzasadnienie

Minimalny rozmiar czcionki wynoszący 3 mm przyczyniłby się do zwiększenia rozmiarów 
opakowań, co jest sprzeczne z celami środowiskowymi. Producenci muszą mieć możliwość 
dostosowania wielkości etykiety do rozmiarów opakowania, jednocześnie gwarantując 
konsumentom maksymalną czytelność i jasność dostarczanych informacji.

Poprawka 139
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 1. Bez uszczerbku dla szczególnego 



PE438.135v03-00 44/154 AM\802277PL.doc

PL

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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



AM\802277PL.doc 45/154 PE438.135v03-00

PL

Poprawka 140
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonym do 
niego oznakowaniu, zamieszcza się 
w sposób zapewniający ich czytelność.

Or. de

Uzasadnienie

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.



PE438.135v03-00 46/154 AM\802277PL.doc

PL

Poprawka 141
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub 
etykiecie w czytelny sposób, poprzez 
zastosowanie typu czcionki, koloru i 
kontrastu.

We współpracy z przedstawicielami 
odnośnych grup interesu Komisja 
Europejska opracowuje wiążące zasady 
dotyczące czytelności informacji 
podawanych na produktach 
żywnościowych dla konsumentów. Środki 
te, mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia przez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 
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Poprawka 142
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą być 
umieszczone na opakowaniu lub etykiecie 
i prezentowane w taki sposób, 
aby zapewnić ich czytelność.

W ramach procedury konsultacyjnej 
Komisja Europejska wraz z odpowiednimi 
przedstawicielami grup interesów 
przygotowuje wiążące przepisy w zakresie 
czytelności informacji dla konsumentów 
na produktach spożywczych. 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.

Or. de

Uzasadnienie

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Poprawka 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Obowiązkowe dane szczegółowe, o 
których mowa w art. 9 ust. 1, podaje się w 
sposób gwarantujący znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem oraz ich łatwą 
widoczność, wyraźną czytelność i
nieusuwalność.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby konsument w każdej chwili mógł zapoznać się z obowiązkowymi 
informacjami, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Poprawka 144
Frank Engel

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

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 145
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 146
Cornelis de Jong

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

Or. en

Uzasadnienie

Czytelność informacji na temat żywności na produktach niewielkich rozmiarów w dalszym 
ciągu stanowi wyzwanie: ogólnie jedynie część informacji wymienionych w art. 9 powinna 
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być obowiązkowa w przypadku produktów, których największa powierzchnia pod nadruk jest 
mniejsza niż 80 cm2. Niemniej jednak za pomocą tej poprawki Komisja będzie musiała 
zbadać, wraz z odnośnymi zainteresowanymi stronami, jak można w czytelny sposób podawać 
informacje na temat żywności na produktach niewielkich rozmiarów.

Poprawka 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Poprawka 148
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustep 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Uzasadnienie

Nadmiar informacji jest niekorzystny. Zbyt dużo informacji wyklucza funkcję informacyjną 
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etykiet żywności. Jest to sprzeczne z ich celem, mianowicie umożliwianiem konsumentom 
bardziej przemyślanego wybory żywności i diety.

Poprawka 149
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 150
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Aby konsument mógło podjąć świadomą decyzję, bardzo ważne jest, aby posiadał on 
wszystkie dostępne informacje wymagane w art. 9 ust. 1. Wyjątek możliwy jest jedynie w 
przypadku daty minimalnej trwałości, która może nie być znana w chwili zakupu.

Poprawka 151
Olle Schmidt

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 dany środek 
spożywczy 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.

Or. sv

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 152
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 153
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Odrzuca się obowiązkowe podawanie wartości odżywczej. Szklane butelki przeznaczone do 
ponownego użycia są sprzedawane zazwyczaj jako jednorazowe porcje (np. 200 lub 250 ml). 
W ich przypadku brakuje miejsca na informacje. Dlatego powinno się utrzymać 
dotychczasowy zakres oznaczenia, tzn. podanie nazwy, pod którą produkt jest sprzedawany, 
ilości netto w opakowaniu, substancji uczulających i daty minimalnej trwałości (por. art. 13 
ust. 4 dyrektywy o etykietowaniu 2000/13/WE). 
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Poprawka 154
Lara Comi

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

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój legislacji dotyczącej etykietowania żywności, obowiązkowe 
informacje obecnie są dużo liczniejsze niż w przeszłości, poza tym często są wielojęzyczne. Z 
tych powodów do celów wyłączenia wielkość największej powierzchni powinna zostać 
podniesiona do 100 cm2.

Poprawka 155
Othmar Karas

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 

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk jest mniejsza niż 
100 cm2 lub których pojemność netto jest 
mniejsza niż 30 g, 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 
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życzenie konsumenta. pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Poprawka 156
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wyjątki dotyczące mniejszych opakowań są niewystarczające i niewykonalne i powinny 
w związku z tym zostać rozszerzone. 
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Poprawka 157
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk jest mniejsza niż
80 cm2, obowiązkowe jest zamieszczanie 
na opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 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.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na produktach bardzo niewielkich rozmiarów muszą ograniczać się do 
najważniejszych czynników, w przeciwnym wypadku producenci zobowiązani będą do 
stosowania większych opakowań lub pojemników, niż jest to konieczne do opakowania 
danego produktu.

Poprawka 158
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustep 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. 

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. 
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1 lit. b), należy podawać za pośrednictwem 
innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

1 lit. b), należy podawać za pośrednictwem 
innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

Or. en

Poprawka 159
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

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 160
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 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 
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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).

Or. en

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: 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 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.

Poprawka 161
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 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.

Or. en

Uzasadnienie

Również w placówkach detalicznej sprzedaży żywności i w zakładach drobnej wytwórczości 
spożywczej, w tym również w zakładach żywienia zbiorowego, a także w gospodarstwach 
rolnych praktykujących bezpośrednią sprzedaż swoich produktów, wytwarza się produkty 
przekazywane bezpośrednio konsumentowi. Brak tu standardowych procedur, a składniki 
różnią się z dnia na dzień. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że to właśnie sektor drobnej 
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wytwórczości spożywczej jest gwarantem zachowania regionalnych specjalności, 
kreatywności i innowacyjności, dzięki czemu zapewnia różnorodność podaży. Dlatego też tak 
ważne jest zwolnienie wyżej wymienionych wytwórców z obowiązku podawania informacji o 
wartości odżywczej.

Poprawka 162
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy szczegółowe dotyczące 
stosowania nazwy żywności i danych 
szczegółowych, które muszą jej 
towarzyszyć, zostały określone 
w załączniku V.

2. Dozwolone jest stosowanie w państwie 
członkowskim, w którym żywność jest 
wprowadzana do obrotu, nazwy żywności, 
pod którą produkt ten jest legalnie 
produkowany i wprowadzany do obrotu 
w państwie członkowskim produkcji.
Jednakże w przypadku gdy stosowanie 
innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności tych 
określonych w art. 9, uniemożliwiałoby 
konsumentom w państwie członkowskim, 
w którym prowadzony jest obrót, poznanie 
prawdziwego charakteru artykułu 
spożywczego oraz odróżnienie go od 
artykułów spożywczych, z którymi może 
on być mylony, nazwa sprzedaży powinna 
być uzupełniona innymi informacjami 
opisowymi, które powinny znajdować się 
w pobliżu nazwy sprzedaży.
W wyjątkowych przypadkach nazwa 
żywności państwa członkowskiego 
produkcji nie jest używana w państwie 
członkowskim, w którym prowadzony jest 
obrót, jeśli żywność, którą ta nazwa 
oznacza, jest na tyle różna w zakresie jej 
składu lub wytwarzania od żywności 
znanej pod tą nazwą, że przepisy akapitu 
pierwszego i drugiego nie są 
wystarczające do zapewnienia nabywcom 
w państwie członkowskim, w którym 
żywność jest wprowadzana do obrotu, 
prawidłowej informacji.
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Nazwa, pod którą dany produkt jest 
sprzedawany, nie może być zastąpiona 
znakiem towarowym, nazwą marki lub 
nazwą wymyśloną.
Nazwa, pod którą produkt jest 
sprzedawany, zawiera lub towarzyszą jej 
dane szczegółowe dotyczące warunków 
fizycznych artykułu spożywczego lub 
szczególnemu przetwarzaniu, jakiemu 
został poddany (np. sproszkowany, 
liofilizowany, głęboko zamrożony, 
zagęszczony, wędzony), we wszystkich 
przypadkach, w których pominięcie takiej 
informacji mogłoby wprowadzić nabywcę 
w błąd.
Żywność poddana procesom 
promieniowania jonizującego musi być 
opatrzona jednym z następujących 
oznaczeń: „napromieniowane” lub 
„poddane działaniu promieniowania 
jonizującego”.
Załącznik V zawiera szczególne 
wymagania dotyczące nazewnictwa 
„mięsa mielonego“.

Or. de

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cel w zakresie „uproszczenia i lepszego stanowienia prawa”, należy ująć 
przepisy dotyczące „nazwy, pod którą żywność jest sprzedawana” w jednym z artykułów 
rozporządzenia (tutaj: art. 18). Dotychczasowe przepisy dyrektywy o etykietowaniu 
2000/13/WE były jasne i dlatego należałoby je przejąć (por. art. 5).

Poprawka 163
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 

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

Or. en

Uzasadnienie

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary.

Poprawka 164
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wino, zgodnie z jego definicją w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 

(e) wino oraz produkty winiarskie, 
zgodnie z definicją w art. 1 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z 
dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji,
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3;

wspólnej organizacji rynku wina1 oraz art. 
2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1601/1991 z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiającego ogólne zasady definicji,
opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów 
winopochodnych i aromatyzowanych 
koktajli winopodobnych2, podobne 
produkty uzyskane z owoców innych niż 
winogrona, cydr, moszcz gruszkowy, piwo, 
a także napoje spirytusowe zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych3 i 
innych napojów alkoholowych. Po [pięciu 
latach od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedstawi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 19 
w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w tym punkcie; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki przyjmuje się w 
stosownych przypadkach zgodnie
następującymi procedurami:
(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
479/2008 zgodnie z procdurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia i określoną w art. 195 ust. 
2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1234/2008 
z dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”)4;
(ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1601/91 zgodnie z procedurą 
regulacyjną określoną w art. 13 tego 
rozporządzenia;
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(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa rozporządzeniu (WE) nr 
110/2008 zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 25 ust. 2 tego 
rozporządzenia;
(iv) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 49 
ust. 3.
Niezależnie od specyfiki ustalonej w 
drodze wyżej wymienionych procedur dla 
produktów, o których mowa w punktach 
(i), (ii) oraz (iii) ust. 1, środki mają 
zastosowanie i będą miały zastosowanie 
jednocześnie do wszystkich produktów 
wymienionych w art. 20 lit. e) i w art. 29 
ust. 1.
1 Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.
3 Dz.U. L 39, z 13.2.2008, s. 16.
4 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

Or. en

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. 

Poprawka 165
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wino, zgodnie z jego definicją w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 

(e) wino oraz produkty winiarskie, 
zgodnie z definicją w art. 1 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z 



PE438.135v03-00 64/154 AM\802277PL.doc

PL

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

dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynku wina1 oraz art. 
2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1601/1991 z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiającego ogólne zasady definicji,
opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów 
winopochodnych i aromatyzowanych 
koktajli winopodobnych2, podobne 
produkty uzyskane z owoców innych niż 
winogrona, cydr, moszcz gruszkowy, piwo, 
a także napoje spirytusowe zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych3 i 
innych napojów alkoholowych. Do ...*
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania art. 19 w odniesieniu 
do tych produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki przyjmuje się w 
stosownych przypadkach zgodnie
następującymi procedurami:
(i) w przypadku produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
479/2008 zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 113 ust. 
1 tego rozporządzenia i wprowadzoną art. 
195 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1234/2008 
z dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”)4;
(ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1601/91 zgodnie z procedurą 
regulacyjną określoną w art. 13 tego 
rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa rozporządzeniu (WE) nr 
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110/2008 zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 25 ust. 2 tego 
rozporządzenia;
(iv) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 49 
ust. 3.
Niezależnie od specyfiki ustalonej w 
drodze wyżej wymienionych procedur dla 
produktów, o których mowa w punktach 
(i), (ii) oraz (iii) w ust. 1, środki, o których 
mowa w ust. 1, mają zastosowanie i będą 
miały zastosowanie jednocześnie do 
wszystkich produktów wymienionych w 
art. 20 lit. e) i w art. 29 ust. 1.
1 Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.
3 Dz.U. L 39, z 13.2.2008, s. 16.
4 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
*Dz.U.: proszę podać datę: pięciu lat od wejścia 
wżycie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 166
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
produkty winiarskie, zgodnie z ich 
definicją w rozporządzeniu Rady nr 
479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie wspólnej organizacji rynku wina 
oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1601/1991 z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiającym ogólne zasady definicji, 
opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów 
winopochodnych i aromatyzowanych 
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przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

koktajli winopodobnych, piwo owocowe,
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych i 
innych napojów alkoholowych. Po [pięciu 
latach od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedstawi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 19 
w odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
oznaczania składników na etykiecie. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Napoje alkoholowe nie powinny zasadniczo być objęte niniejszym rozporządzeniem, gdyż 
wymagają specjalnych regulacji. Należałoby najpierw wyjaśnić kilka zasadniczych kwestii, 
ponieważ np. 100 ml jako punkt odniesienia dla wartości odżywczych w przypadku napojów 
alkoholowych to kwestia nader wątpliwa, a ponadto w napojach alkoholowych nie ma wielu 
składników odżywczych występujących w żywności.

Poprawka 167
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujące komponenty żywności nie 
muszą być uwzględniane w wykazie 
składników:

Składnikami żywności nie są:

Or. de
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Uzasadnienie

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Poprawka 168
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) substancje zastosowane w ilościach 
ściśle niezbędnych jako rozpuszczalniki 
lub nośniki substancji odżywczych, 
dodatków do środków spożywczych lub
środków aromatyzujących;

c) substancje zastosowane w ilościach 
ściśle niezbędnych jako rozpuszczalniki 
lub nośniki mikrokultur, dodatków do 
środków spożywczych, środków 
aromatyzujących, enzymów lub inne 
substancje służące celom fizjologicznym 
lub technologicznym;

Or. de

Uzasadnienie

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).
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Poprawka 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) żywność nie jest paczkowana i w 
miejscu sprzedaży wyraźnie zaznaczono, 
że:
- klienci uzyskają informacje na temat 
substancji alergennych w bezpośredniej 
rozmowie ze sprzedawcą lub poprzez 
materiały informacyjne wywieszone w 
miejscu sprzedaży oraz 
- klienci będą informowani o wszelkich 
możliwościach zanieczyszczenia 
krzyżowego; or

Or. en

Uzasadnienie

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Poprawka 170
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) żywność nie jest paczkowana i w 
miejscu sprzedaży wyraźnie zaznaczono, 
że:
- klienci mogą uzyskać informacje na 
temat substancji alergennych 
w bezpośredniej rozmowie ze sprzedawcą 
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lub poprzez materiały informacyjne 
wywieszone w miejscu sprzedaży, oraz
- klienci są informowani, iż nie można 
wykluczyć możliwości zanieczyszczenia 
krzyżowego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 171
Cornelis de Jong

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:
A. Data ważności:

a) Datę poprzedza sformułowanie:

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

Or. en

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.
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Poprawka 172
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 173
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Oznaczenie wartości odżywczej (zwane 
dalej „oznaczeniem wartości odżywczej”) 
obejmuje następujące informacje:

a) wartość energetyczna; a) wartość energetyczna (wartość 
kaloryczna);

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

b) ilość białka, węglowodanów i tłuszczu.

Or. de

Uzasadnienie

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
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gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Poprawka 174
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Tabela dotycząca wartości odżywczych musi być spójna albo z doświadczeniem nabytym 
przez lata przez konsumentów europejskich (dyr. 90/496/WE), albo z Kodeksem 
żywnościowym, i dlatego musi zawierać wartości odnoszące się do 8 głównych składników 
(wartość energetyczna, białka, węglowodany, cukry, tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe, 
błonnik oraz sód) w przeliczeniu na 100g/ml i/lub na porcję.

Poprawka 175
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby obowiązkowe informacje żywieniowe odnosiły się do najważniejszych 
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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 176
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 177
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) ilość nasyconych kwasów 
tłuszczowych i tłuszczów trans.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o wartości odżywczej powinny obejmować ilość nasyconych kwasów tłuszczowych 
i tłuszczów trans ze względu na ich udowodnione skutki. Z uwagi na szkodliwy wpływ na 
zdrowie tłuszcze trans są już zakazane w Danii.
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Poprawka 178
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – paragraph 1 – subparagraph 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku napojów alkoholowych - za 
wyjątkiem wina - obowiązkowa 
informacja o wartości odżywczej obejmuje 
wartość energetyczną i ilość 
węglowodanów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między winem a innymi napojami alkoholowymi. Istnieje już 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, obejmujących pełny zakres praktyk enologicznych, 
metod produkcji oraz środków prezentacji i etykietowania wina, dzięki czemu zapewnia się 
uwzględnienie wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę i odpowiednie informowanie 
konsumentów.
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Poprawka 179
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 2

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 uzyskanych z 
owoców innych niż winogrona, 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 art. 19 w odniesieniu 
do tych produktów; sprawozdaniu temu 
mogą towarzyszyć szczególne środki 
określające zasady oznaczania składników 
na etykiecie. Te środki przyjmuje się w
stosownych przypadkach zgodnie 
następującymi procedurami:

(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1601/91 zgodnie z procedurą 
regulacyjną określoną w art. 13 tego 
rozporządzenia;
(ii)  w odniesieniu do produktów, o 
których mowa rozporządzeniu (WE) nr 
110/2008 zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 25 ust. 2 tego 
rozporządzenia;
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(iii) w odniesieniu do innych produktów 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
49 ust. 3.
Niezależnie od specyfiki ustalonej w 
drodze wyżej wymienionych procedur dla 
produktów, o których mowa w punktach 
(i), (ii) oraz (iii) w ust. 1, środki mają 
zastosowanie i będą miały zastosowanie 
jednocześnie do wszystkich produktów 
wymienionych w art. 20 lit. e i w art. 29 
ust. 1.

Or. en

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. 

Poprawka 180
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 2

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 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
produktów winiarskich, zgodnie z ich 
definicją w rozporządzeniu (WE) nr 
479/2008 oraz 1601/1991, piwa
owocowego, piwa, a także napojów 
spirytusowych zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
110/2008 oraz do innych napojów 
alkoholowych. Po [pięciu latach od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego ustępu w 
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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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Napoje alkoholowe nie powinny zasadniczo być objęte niniejszym rozporządzeniem, gdyż 
wymagają specjalnych regulacji. Należałoby najpierw wyjaśnić kilka zasadniczych kwestii, 
ponieważ np. 100 ml jako punkt odniesienia dla wartości odżywczych w przypadku napojów 
alkoholowych to kwestia nader wątpliwa, a ponadto w napojach alkoholowych nie ma wielu 
składników odżywczych występujących w żywności.

Poprawka 181
Philippe Juvin, Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera f i g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) błonnik; skreślone
g) białko;

Or. fr

Uzasadnienie

Konsekwencja poprawki do art. 29 ust. 1 lit. b).
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Poprawka 182
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Oznaczenie wartości odżywczej może 
ponadto zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby 
z następujących składników lub ich 
elementów oraz grup substancji 
wymienionych w ust. 1:

a) tłuszcze trans; a) kwasy tłuszczowe trans;

aa) tłuszcze nasycone;

b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;

d) alkohole wielowodorotlenowe;

da) poliole

e) skrobia; e) skrobia;
f) błonnik; f) błonnik;

g) białko;
ga) cukry;

gb) sód;

gc) cholesterol;

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

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI;
i) inne substancje w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania 
do żywności witamin i składników 
mineralnych oraz niektórych innych
substancji1.
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____
1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

Or. de

Uzasadnienie

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Poprawka 183
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litery f, g i h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.
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h) inne substancje wskazane w części A 
załącznika XIII.
Może również zawierać składniki 
powyższych kategorii.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu w sprawie informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów 
ważne jest, aby nie wymagać podawania informacji, które nie będą zrozumiałe dla grup 
docelowych.  Badania wykazują, że już teraz konsumenci nie rozumieją niektórych informacji 
znajdujących się na etykietach.  W odniesieniu do wartości odżywczych, konsumenci stosują 
raczej kalorie niż dżule, które są preferowane przez naukowców i tym samym nie są objęte 
zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 184
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 185
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Podawane wartości, odpowiednio dla 
danego przypadku, są wartościami 

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

Or. de

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 186
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 



AM\802277PL.doc 81/154 PE438.135v03-00

PL

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.

wartości odżywczej w przeliczeniu na 100 
g lub na 100 ml, o których mowa w art. 31 
ust. 2, wartość energetyczna żywności 
dostępnej w formie jednakowych porcji 
lub dającej się łatwo podzielić na 
jednakowe porcje jest wyrażona w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie. Inne 
dostarczane informacje również mogą być 
podawane w przeliczeniu na porcję.

Or. fr

Uzasadnienie

Podawanie wartości energetycznej w przeliczeniu na 100g lub 100ml jest niekoniecznie trafne 
dla konsumentów mających do czynienia z żywnością o wadze i objętości nadzwyczaj 
zmiennych.
Pożądane jest zatem, żeby w przypadku żywności w porcjach wartość energetyczna była 
systematycznie podawana w przeliczeniu na porcję, aby tym samym dostarczać konsumentom 
precyzyjnych i łatwo zrozumiałych informacji.

Poprawka 187
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Dodatkowo oznaczenia wartości 
odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml można oznaczyć wartość odżywczą
w przeliczeniu na porcję, pod warunkiem 
że porcję wyrażono ilościowo.

Or. de

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 
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informacja o liczbie porcji zawartych w opakowaniu powinna być możliwa na zasadzie 
dobrowolności.

Poprawka 188
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o 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. Porcje mogą 
być oznaczane nazwą „porcja” lub 
piktogramem odzwierciedlającym je 
wizualnie.

Or. nl

Uzasadnienie

W tej branży w Unii Europejskiej zawarto już dobrowolne porozumienia w odniesieniu do 
kwestii, jak duża ilość stanowi porcję danego produktu, oraz wykorzystuje już piktogramy w 
celu oznaczenia porcji. Sformułowanie „porcja” lub odpowiedni piktogram 
odzwierciedlający wizualnie daną porcję - łyżeczka, łyżka, filiżanka lub tym podobne -
ułatwią konsumentom zrozumienie oraz zapewnią lepszy wgląd w znaczenie danej żywności 
dla ich diety.  

Poprawka 189
Lara Comi

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 

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

Ponadto ilość energii i składników 
odżywczych mogą być podane w 
przeliczeniu na porcję.

Or. it

Uzasadnienie

Dostarczanie informacji żywieniowych w przeliczeniu na porcję jest najbardziej odpowiednie 
dla konsumentów, bowiem informacje te, podane w przeliczeniu na 100 g/ml, mogą prowadzić 
do błędnych interpretacji. Niezwykle skomplikowane dla konsumenta byłoby obliczanie 
spożycia poszczególnych składników, a przez to opracowanie zrównoważonej diety.

Poprawka 190
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub,
jak stanowi art. 32 ust. 1 dodatkowo lub 
wyłącznie w przypadkach, o których mowa 
w art. 32 ust. 2 i 3, na porcję.

Or. en

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 zgodnie z 
przepisami art. 32 ust. 2 możliwe jest wyrażenie ilości w przeliczeniu na porcje.
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Poprawka 191
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustep 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub 
na porcję, zgodnie z jednostką miary ilości 
netto.

Or. de

Uzasadnienie

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Poprawka 192
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapity 1 a, 1 b, 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo wartość energetyczną i ilość 
substancji odżywczych można podać w 
przeliczeniu na jedną porcję.
W przypadku żywności paczkowanej w 
pojedyncze porcje podaje się również  
wartość energetyczną i ilość składników 
odżywczych, o których mowa w ust.1.
Jeżeli podawane są informacje w 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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przeliczeniu na jedną porcję, podaje się 
liczbę porcji zawartych w opakowaniu, 
wielkość porcji określa się realistycznie, a 
informacje przedstawia się lub wyjaśnia w 
sposób zrozumiały dla przeciętnego 
konsumenta.
We współpracy z podmiotami działającymi 
na rynku spożywczym oraz z właściwymi 
organami państw członkowskich Komisja 
opracowuje wytyczne dotyczące 
informowania o realistycznej wielkości 
porcji. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Poprawka 193
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 2. Ilość energii i składników odżywczych, 
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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.

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. Porcje mogą być oznaczane 
nazwą „porcja” lub piktogramem 
odzwierciedlającym je wizualnie.

Or. nl

Uzasadnienie

W tej branży w Unii Europejskiej zawarto już dobrowolne porozumienia w odniesieniu do 
kwestii, jak duża ilość stanowi porcję danego produktu, oraz wykorzystuje już piktogramy w 
celu oznaczenia porcji. Sformułowanie „porcja” lub odpowiedni piktogram 
odzwierciedlający wizualnie daną porcję - łyżeczka, łyżka, filiżanka lub tym podobne -
ułatwią konsumentom zrozumienie oraz zapewnią lepszy wgląd w znaczenie danej żywności 
dla ich diety.

Poprawka 194
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Podanie wartości energetycznej i ilości substancji odżywczych w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml daje konsumentowi możliwość bezpośredniego porównywania produktów.
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Poprawka 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.
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.
Dodatkowo wartość energetyczną i ilość 
substancji odżywczych można podać 
w przeliczeniu na jedną porcję.
Jeżeli podawane są informacje 
w przeliczeniu na jedną porcję, należy 
podać liczbę porcji zawartych 
w opakowaniu, wielkość porcji musi być 
realistyczna, a informacje muszą być 
przedstawione lub wyjaśnione w sposób 
zrozumiały dla przeciętnego konsumenta. 
We współpracy z podmiotami działającymi 
na rynku spożywczym oraz z właściwymi 
organami państw członkowskich Komisja 
opracowuje wytyczne dotyczące 
informowania o rzeczywistej wielkości 
porcji. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art.49 ust.3.

Or. de

Uzasadnienie

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
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sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Poprawka 196
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, musi zawsze 
odnosić się do produktu gotowego do 
spożycia. Na etykiecie należy zamieścić 
dokładny opis sposobu przygotowania, na 
którym opierają się podawane informacje.  

Or. de

Uzasadnienie

Informacja o wartości energetycznej i odżywczej powinna zawsze odnosić się do produktów 
w postaci gotowej do spożycia, ponieważ ilość składników odżywczych w oferowanej 
w sprzedaży formie produktu może ulec istotnej zmianie w trakcie przygotowywania go do 
spożycia (np. podczas pieczenia, gotowania). Sposób przygotowania leżący u podstaw 
informacji musi zostać szczegółowo przedstawiony na etykiecie, aby konsumenci mogli 
zrozumieć podane informacje i aby możliwa była kontrola prawidłowości tych informacji.

Poprawka 197
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustępy 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 

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

Or. en

Uzasadnienie

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Poprawka 198
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Poziomy składników odżywczych 
określone w informacji o wartości 
odżywczej z przodu opakowania, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), są oznaczane 
przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego. Kolory zielony, pomarańczowy 
i czerwony oznaczają niską, średnią lub 
wysoką zawartość danych substancji 
odżywczych w środku spożywczym. 
Informacja ta jest podawana w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml.
Definicja ilości referencyjnych dla 
wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
tych składników odżywczych zostaje 
określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
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mowa w art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z badań pokazujących, że konsumenci chcieliby podawania 
z przodu opakowania ograniczonych informacji żywieniowych z elementami objaśniającymi. 
Wolą oni wykorzystanie kolorów czerwonego, pomarańczowego (żółtego) i zielonego do 
oznaczenia wysokiej, średniej lub niskiej zawartości danych substancji odżywczych w środku 
spożywczym.

Poprawka 199
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustep 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Niektóre części informacji o wartości 
odżywczej mogą być wyrażone, 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.

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że niektóre kategorie żywności nie są spożywane w ilościach 100g/ml, 
ważne jest, żeby wartość procentowa ustanowionych referencyjnych wartości spożycia mogła 
być podawana w przeliczeniu na porcję produktu.
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Poprawka 200
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Obowiązkowe oznaczenie wartości 
odżywczej może być w razie potrzeby 
wyrażone, w zależności od sytuacji, jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, 
na 100 ml lub na porcję. O ile jest 
podawana informacja o witaminach 
i składnikach mineralnych, jest ona 
również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie językowe do angielskiego wyrażenia „as appropriate”. Obowiązkowe 
oznakowanie GDA sprzeciwia się dobrowolnemu charakterowi inicjatywy GDA i dlatego 
należy je odrzucić. Obecnie europejscy producenci żywności stosują oznakowanie GDA 
i prezentują je konsumentom przy poszczególnych środkach spożywczych. Jak uzgodniono na 
szczeblu unijnym, należy teraz zaczekać na pierwsze dane, czy inicjatywa producentów 
żywności w sprawie znakowania odniosła sukces.

Poprawka 201
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

100 ml i zgodnie z art. 31 ust. 2 na porcję. 
O ile jest podawane oznaczenie dotyczące 
witamin i składników mineralnych, jest
ono w każdym przypadku wyrażane jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Informacja o wartości odżywczej (w 
odniesieniu do wartości energetycznej, 
tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów i soli) musi 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 składnikach mineralnych, jest ona 
również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi nawiązanie do poprawki 135 sprawozdawczyni, która ma na celu 
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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 203
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32
Wyrażanie ilości w przeliczeniu na porcję

skreślony

(1) Dodatkowo w stosunku do informacji 
o wartości odżywczej w przeliczeniu na 
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100 g lub na 100 ml, o którym mowa 
w art. 31 ust. 2, informacja może być 
podana w przeliczeniu na porcję zgodnie 
z informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.
(2) Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana 
w pojedyncze porcje.
(3) Komisja ustanowi wyrażanie ilości 
w przeliczeniu wyłącznie na porcję 
w przypadku żywności prezentowanej 
w opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej 
w indywidualne porcje. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Podawanie informacji o wartości odżywczej w przeliczeniu na porcję jest już uregulowane 
w poprawce do art. 31 ust. 2.

Poprawka 205
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w art. 
31 ust. 2, informacja może być podana z 
tyłu opakowania w przeliczeniu na porcję 
wraz z liczbą porcji zawartych w 
opakowaniu, pod warunkiem, że wielkość 
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zawartych w opakowaniu. porcji opiera się na opinii Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 206
Emilie Turunen

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.

skreślona

Or. en

Poprawka 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 wyraźnie 
wcześniej porcjowana jako jedna lub 
większa ilość porcji tej samej wielkości.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu uproszczenia. Żywność, która jest wyraźnie wcześniej porcjowana jako jedna lub 
większa ilość porcji tej samej wielkości, powinna być traktowana tak samo jak żywność 
paczkowana w postaci pojedynczej porcji.

Poprawka 208
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 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.

Or. it

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 209
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 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 paczkowana 
w pojedyncze porcje lub zawiera 
wydzielone ilościowo pojedyncze porcje.

Or. de
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Uzasadnienie

Podawanie wartości odżywczych wyłącznie w danej porcji byłoby korzystne szczególnie 
w przypadku żywności spożywanej w ilościach znacznie mniejszych niż 100 g (np. konfitury, 
oleje itp.)

Poprawka 210
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Informacje w odniesieniu do ciężaru netto
W przypadku żywności niedającej się 
podzielić na porcje, oprócz informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 100 
g lub na 100 ml, o których mowa w art. 31 
ust. 2, wartość energetyczna jest 
podawana w odniesieniu do całkowitego 
ciężaru netto danej żywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Podawanie wartości energetycznej w przeliczeniu na 100g lub 100ml jest niekoniecznie trafne 
dla konsumentów mających do czynienia z żywnością o wadze i objętości nadzwyczaj 
zmiennych.
Pożądane jest zatem, żeby w przypadku żywności niedającej się podzielić na porcje wartość 
energetyczna była systematycznie podawana w odniesieniu do całkowitego ciężaru netto 
danej żywności, aby tym samym dostarczać konsumentom bardziej precyzyjnych i łatwiej 
zrozumiałych informacji.



PE438.135v03-00 98/154 AM\802277PL.doc

PL

Poprawka 211
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślona
Dodatkowe formy wyrażania ilości
1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:
(a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
oraz
(b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na 
powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych; oraz
(c) jest ono wsparte dowodami 
zrozumienia i wykorzystywania 
prezentacji informacji przez przeciętnego 
konsumenta.
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.

Or. en

Uzasadnienie

Pełna harmonizacja to jedyny sposób, by zagwarantować funkcjonowanie wspólnego rynku.



AM\802277PL.doc 99/154 PE438.135v03-00

PL

Poprawka 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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; 
i

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

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

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

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

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

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 213
Lara Comi

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 umieszczone w tym 
samym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, białko, węglowodany ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
błonnik oraz sól. 

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby wszystkie obowiązkowe informacje o wartości odżywczej były umieszczone 
tym samym polu widzenia, ale niekoniecznie głównym.

Poprawka 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

głównym polu widzenia. Muszą być 
prezentowane, w stosownych przypadkach, 
łącznie w jasnym formacie, w 
następującym porządku: wartość 
energetyczna, białko, węglowodany ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
błonnik oraz sód.

Or. fr

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 215
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 29 ust. 1, należy prezentować
w jasnym formacie, w następującym 
porządku: wartość energetyczna, białko, 
węglowodany i tłuszcz.

Or. de

Uzasadnienie

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
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Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Poprawka 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
49 ust. 3, do 31 grudnia 2011 r. Komisja 
opracuje szczegółowe kryteria dotyczące 
odstępstw od obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej dla małych 
przedsiębiorstw rolnych, rzemieślniczych i 
handlowych prowadzących sprzedaż, 
działalność gastronomiczną i żywieniową 
(sektor HORECA). 

Or. it

Uzasadnienie

Dodanie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych jest uzasadnione z dwóch powodów: 
1. nie można pozwolić na jakąkolwiek dyskryminację różnych sektorów produkcji 

mających te same cele;
2. oczywiste jest, że w przypadku drobnej produkcji niestandardowej oraz codziennego 

wyboru spośród równoważnych składników nie można podawać informacji o wartości 
odżywczej na tabliczkach z informacją o produkcie (produkty luzem) ani na etykiecie 
(produkty pakowane).
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Poprawka 217
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Poprawka 218
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W przypadku gdy ta informacja o wartości Dane są prezentowane w formie 
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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.

tabelarycznej, z wyrównanymi liczbami. 
Jeżeli miejsce na to nie pozwala, 
informacja jest prezentowana w formie 
liniowej.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli na opakowaniu ma zostać umieszczone oznaczenie wartości odżywczej, nadal należy 
pozostawić producentowi swobodę (główna, widoczna strona opakowania, specjalne pole lub 
inne miejsce). Wymagana jest wystarczająca elastyczność, żeby uwzględnić różne wielkości 
opakowań i oznaczenia wielojęzyczne.

Poprawka 219
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustep 2 – akapit 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku obowiązku podawania 
informacji o wartości odżywczej produktu 
znajdującego się w załączniku IV z 
powodów żywieniowych lub związanych ze 
zdrowiem informacje takie nie są 
umieszczane w głównym polu widzenia.

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku produktów zwolnionych na mocy załącznika IV obecność informacji związanych 
np. ze zdrowiem automatycznie pociągnie za sobą konieczność podania informacji o wartości 
odżywczej. W przypadku produktów pakowanych w niewielkie opakowania przyjmuje się, że 
takie informacje nie muszą znajdować się w głównym polu widzenia.
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Poprawka 220
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dodatkowo do innych postanowień 
niniejszego artykułu wartość 
energetyczną, o której mowa w art. 29 ust. 
1 lit. a), podaje się w głównym polu 
widzenia, najlepiej przy pomocy 
wielokolorowego systemu kodowania. W 
przypadku wykorzystania takiego systemu, 
kolory zielony, żółty lub pomarańczowy i 
czerwony oznaczają niską, średnią lub 
wysoką wartość energetyczną. Informacja 
ta jest podawana w przeliczeniu na 100 g 
lub 100 ml. Definicję ilości 
referencyjnych dla wysokiej, średniej i 
niskiej wartości energetycznej przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności. 

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż doświadczenia z wielokolorowym systemem kodowym są pozytywne, na tym etapie 
jest zbyt wcześnie, by zobowiązać państwa członkowskie do wdrożenia takiego systemu. 
Potrzebne są dalsze informacje i dane. Mówi o tym również punkt 38 preambuły, który 
dotyczy możliwości wprowadzenia w razie potrzeby zharmonizowanych systemów i 
kontynuacji badań dotyczących zrozumienia ich przez konsumentów w różnych państwach 
członkowskich.



PE438.135v03-00 106/154 AM\802277PL.doc

PL

Poprawka 221
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W celu uproszczenia.

Poprawka 222
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Poprawka 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) takie formy prezentacji nie mogą 
wprowadzać konsumenta w błąd; i
b) muszą istnieć dowody zrozumienia 
takich form prezentacji przez przeciętnego 
konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Wiążące krajowe uregulowania specjalne dotyczące etykietowania żywności stanowią 
przeszkodę dla wolnego obrotu towarowego na europejskim wspólnym rynku. Dlatego 
poprawka do art. 33 ust. 1 proponuje dobrowolność w zakresie stosowania form graficznych 
przy oznakowywaniu żywności. 

Poprawka 224
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Symbole żywnościowe powinny zostać zharmonizowane na poziomie UE, aby umożliwić 
swobodny przepływ towarów.

Poprawka 225
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 5. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze skreślenia art. 34 ust. 5.
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Poprawka 226
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślona
Odnośne wymagania
1. W przypadku gdy informacje o 
żywności objęte niniejszym 
rozporządzeniem są przekazywane na 
zasadzie dobrowolnej, takie informacje 
muszą być zgodne z odpowiednimi, 
szczególnymi wymaganiami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 
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. 
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.
4. W przypadku mięsa, innego niż 
wołowina i cielęcina, oznaczenie kraju lub 
miejsca pochodzenia może odnosić się do 
pojedynczego miejsca pochodzenia 
wyłącznie wówczas, gdy zwierzęta urodziły 
się, były hodowane i zostały ubite w tym 
samym miejscu. W innych przypadkach 
należy podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
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i uboju.
5. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 3. 
Te środki mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.
6. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków i 
kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
Te środki mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Poprawka 227
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 228
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Bez uszczerbku dla ust. 1 dodatkowe 
dobrowolne informacje o wartości 
odżywczej przeznaczone dla określonych 
grup docelowych, jak np. dzieci, mogą być 
w dalszym ciągu podawane, o ile te 
konkretne wartości referencyjne są 
dowiedzione naukowo, nie wprowadzają 
w błąd konsumentów oraz są zgodne 
z ogólnymi postanowieniami niniejszego 
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rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 229
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
wina, zmieniającym rozporządzenie (WE) 
nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz 
uchylającym rozporządzenia (EWG) nr 
2392/86 i (WE) nr 1493/19993, 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 spirytusowych oraz uchylającym 
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rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/894, 
a także z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiające 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.
1 Dz.U. L 93 z 31.03.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 93 z 31.03.2006, s. 12.
3 Dz.U. L 148 z 06.06.2008, s. 1.
4 Dz.U. L 39 z 13.02.2008, s. 16.
5 Dz.U. L 149 z 14.06.1991, s. 1.

Or. fr

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 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustep 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 
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składników zgodnie z art. 20 niniejszego 
rozporządzenia..

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 231
George Lyon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Tradycyjną praktyką w przypadku whisky sprzedawanej w UE jest podawanie jej kraju 
pochodzenia, a konsumenci przywiązują dużą wagę do tej informacji. W przypadku niektórych 
rodzajów whisky, na których nie widnieje oznaczenie pochodzenia, podaje się inne informacje 
sugerujące, że pochodzą one z krajów będących głównymi producentami whisky, co nie jest 
prawdą. Dlatego odpowiednim działaniem jest nałożenie na wszystkie rodzaje whisky 
sprzedawane w UE obowiązku oznaczania pochodzenia, aby uniknąć wprowadzania 
konsumentów w błąd.
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Poprawka 232
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 233
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Krajowe przepisy w sprawie dodatkowych 

obowiązkowych danych szczegółowych
1. Poza obowiązkowymi danymi 
szczegółowymi, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i w art. 10, państwa członkowskie 
mogą wymagać, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 42, podawania 
dodatkowych obowiązkowych danych 
szczegółowych w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności, o ile jest to uzasadnione:
a) ochroną zdrowia publicznego;
b) ochroną konsumentów;
c) zapobieganiem nadużyciom;
d) ochroną praw własności przemysłowej i 
handlowej, oznaczeń pochodzenia, 
zarejestrowanych nazw pochodzenia oraz 
zapobieganiem nieuczciwej konkurencji.
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2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 
członkowskie mogą wprowadzić środki 
dotyczące obowiązkowego określania 
kraju lub miejsca pochodzenia żywności 
jedynie wówczas, gdy istnieje 
udowodniony związek pewnych cech 
żywności z jej pochodzeniem. W ramach 
zgłaszania Komisji takich środków 
państwa członkowskie przedstawiają 
dowody świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do przekazywania takich informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy krajowe, powodując dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw, mogą stanowić 
przeszkodę dla rynku wewnętrznego. Ważne jest również umocnienie rynku wewnętrznego.

Poprawka 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) ochroną zdrowia publicznego;
b) ochroną konsumentów;
c) zapobieganiem nadużyciom;
d) ochroną praw własności przemysłowej i 
handlowej, oznaczeń pochodzenia, 
zarejestrowanych nazw pochodzenia oraz 
zapobieganiem nieuczciwej konkurencji.
2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 2. W ramach stosowania ust. 1 państwa 
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członkowskie mogą wprowadzić środki 
dotyczące obowiązkowego określania kraju 
lub miejsca pochodzenia żywności jedynie 
wówczas, gdy istnieje udowodniony 
związek pewnych cech żywności z jej 
pochodzeniem. W ramach zgłaszania 
Komisji takich środków państwa 
członkowskie przedstawiają dowody 
świadczące o tym, że większość 
konsumentów przywiązuje znaczną wagę 
do przekazywania takich informacji.

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

Or. it

Uzasadnienie

Ewentualne nieodpowiednio uzasadnione wnioski zlikwidowałyby wspólny obowiązek państw 
członkowskich dotyczący rozwijania rynku wewnętrznego. W projekcie rozporządzenia należy 
przewidzieć obowiązek podawania kraju/miejsca pochodzenia, nawet jeśli nie jest to 
przymusowe.

Poprawka 235
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 236
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Poza obowiązkowymi danymi 
szczegółowymi, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i w art. 10, państwa członkowskie 
mogą wymagać, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 42, podawania 
dodatkowych obowiązkowych danych 
szczegółowych w odniesieniu do 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności, o ile jest to uzasadnione i jeżeli 
tego typu działania nie utrudniają 
swobodnego przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym:

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z programem wdrażania zasad lepszego stanowienia prawa w nowym 
rozporządzeniu, którego celem jest skonsolidowanie i uproszczenie przepisów UE 
dotyczących etykietowania, nowe przepisy krajowe nie powinny stać w sprzeczności z tymi 
celami. Dlatego właściwe jest wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym nowe przepisy nie 
mogą utrudniać swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym.

Poprawka 237
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 1 a nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 238
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Dodatkowe uregulowania krajowe stworzyłby przeszkodę dla swobodnego przepływu 
towarów na europejskim rynku wewnętrznym. Ponadto dodatkowe informacje 
w poszczególnych państwach członkowskich, proponowane w tym ustępie, nie są potrzebne, 
ponieważ żywność w UE spełnia wymogi jednoznacznych przepisów wspólnotowych. 

Poprawka 239
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie sobie tego życzą, muszą mieć możliwość promowania 
dodatkowych dobrowolnych systemów służących prezentowaniu informacji żywieniowych z 
wykorzystaniem innych środków wyrazu.

Poprawka 240
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 241
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą do czasu 
przyjęcia przepisów wspólnotowych, o 
których mowa w art. 20 lit. e), utrzymać 
krajowe zasady dotyczące wymieniania 
składników w przypadku napojów o 

Państwa członkowskie, które w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia już mają przepisy krajowe,
mogą do czasu przyjęcia przepisów 
wspólnotowych, o których mowa w art. 20 
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zawartości alkoholu większej niż 1,2 % 
objętościowo.

lit. e), utrzymać takie przepisy dotyczące 
wymieniania składników w przypadku 
napojów o zawartości alkoholu większej 
niż 1,2% objętościowo.

Or. en

Poprawka 242
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślona
Środki krajowe dotyczące żywności 
niepaczkowanej
1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.
2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.
3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzane w poszczególnych państwach członkowskich sprowadziłyby niniejsze 
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rozporządzenie do absurdu i zakłóciły funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 243
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślona
Środki krajowe dotyczące żywności 
niepaczkowanej
1. W przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
paczkowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.
2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, o 
których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje.
3. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products 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 
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available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

Poprawka 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).
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Poprawka 245
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 246
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreślony
Procedura notyfikacji

1. W przypadku odesłania do niniejszego 
artykułu państwo członkowskie, które 
uzna za konieczne przyjęcie nowego 
prawodawstwa dotyczącego informacji o 
żywności, zawiadamia wcześniej Komisję i 
inne państwa członkowskie o 
przewidywanych środkach i podaje 
powody, które je uzasadniają.
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2. Komisja zasięgnie opinii Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt ustanowionego na mocy 
art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002, jeśli uzna, że taka opinia 
będzie przydatna lub jeśli zażąda jej 
państwo członkowskie.
3. Zainteresowane państwo członkowskie 
może podjąć przewidywane środki dopiero 
po upływie trzech miesięcy od notyfikacji, 
o której mowa w ust. 1, o ile otrzymało od 
Komisji negatywnej opinii.
4. Jeśli opinia Komisji będzie negatywna, 
podejmie ona procedurę, o której mowa 
w art. 49 ust. 2 przed upływem 
wymienionego trzymiesięcznego okresu, 
aby ustalić, czy możliwe jest wdrożenie 
przewidywanych środków. Komisja może 
wymagać wprowadzenia pewnych zmian 
do przewidywanych środków. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może podjąć przewidywane środki dopiero 
po przyjęciu przez Komisję ostatecznej 
decyzji.
5. W odniesieniu do środków 
podlegających procedurze notyfikacji 
określonej w ust. 1–4 nie ma zastosowania 
dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy krajowe, powodując dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw, mogą stanowić 
przeszkodę dla rynku wewnętrznego. Ważne jest również umocnienie rynku wewnętrznego. 
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Poprawka 247
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 248
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja zasięgnie opinii Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt ustanowionego na mocy 
art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002. Komisja wprowadza również 
procedurę formalnego powiadamiania dla 
wszystkich zainteresowanych stron 
zgodnie z postanowieniami określonymi w 
dyrektywie 98/34/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnym procedurom wprowadzania nowych środków w zakresie etykietowania brakuje 
przejrzystości i brak jest wymogu konsultacji z zainteresowanymi stronami z zewnątrz.  Jako 
że nowe zasady etykietowania w negatywny sposób wpłyną na swobodny przepływ towarów, 
ważne jest, aby rozważyć proponowane środki w jak najszerszym gronie, dopuszczając do 
głosu zainteresowane strony. Nie należy przyjmować wniosków przed dokonaniem oceny ich 
wpływu na swobody rynku wewnętrznego. 
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Poprawka 249
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 250
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy krajowe, powodując dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw, mogą stanowić 
przeszkodę dla rynku wewnętrznego. Ważne jest również umocnienie rynku wewnętrznego.

Poprawka 251
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się z mocą 
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od [pierwszego dnia miesiąca 
następującego 3 lata 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. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 5 
lat po wejściu w życie]. Żywność 
oznaczona przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia może być 
wprowadzana do obrotu do momentu 
całkowitego wyczerpania zapasów.

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

Or. de

Uzasadnienie

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Poprawka 252
Anja Weisgerber

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 

Przepisy art. 29–34 stosuje się z mocą od 
[pierwszego dnia miesiąca następującego 3 
lata po wejściu w życie], z wyjątkiem 
środków spożywczych etykietowanych 
przez podmioty działające na rynku 
spożywczym, które w dniu wejścia w życie 
zatrudniają mniej niż 100 pracowników
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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].

i których roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza kwoty 5 mln 
EUR, w którym to przypadku przepisy te 
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 
niniejszego rozporządzenia, może pozostać 
w obrocie do momentu wyczerpania 
wszystkich zapasów. 

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 253
George Lyon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 254
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. „oznaczenie wartości odżywczej” 
oznacza informacje odnoszące się do:

a) wartości energetycznej; a) wartości energetycznej;

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

b) wartości energetycznej oraz każdej 
substancji należącej do jednej 
z następujących kategorii lub stanowiącej 
część substancji należącej do 
następujących kategorii:

– tłuszcze, – tłuszcze,

– węglowodany, – węglowodany,
– błonnik, – błonnik,

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

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

2. „tłuszcze” oznaczają całkowitą 
zawartość tłuszczy, z fosfolipidami 
włącznie; 

2. „tłuszcze” oznaczają całkowitą 
zawartość tłuszczy, z fosfolipidami 
włącznie;

3. „kwasy tłuszczowe nasycone” oznaczają 
kwasy tłuszczowe bez podwójnych wiązań; 

3. „kwasy tłuszczowe nasycone” oznaczają 
kwasy tłuszczowe bez podwójnych wiązań 
węgiel-węgiel;

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

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

5. „kwasy tłuszczowe jednonienasycone” 
oznaczają kwasy tłuszczowe z jednym 
podwójnym wiązaniem węgiel-węgiel 
w podwójnym wiązaniu cis;

6. „kwasy tłuszczowe wielonienasycone” 
oznaczają kwasy tłuszczowe z podwójnymi 
wiązaniami cis przerwanymi cis-
metylenem;

6. „kwasy tłuszczowe wielonienasycone” 
oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej 
dwoma odizolowanymi podwójnymi 
wiązaniami węgiel-węgiel;

7. „węglowodany” oznaczają wszelkie 
węglowodany, które podlegają procesom 
metabolizmu w organizmie człowieka, 
łącznie z alkoholami 
wielowodorotlenowymi;

7. „węglowodany” oznaczają wszelkie 
węglowodany, które podlegają procesom 
metabolizmu w organizmie człowieka, 
łącznie z alkoholami 
wielowodorotlenowymi;

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, 
z wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych;

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, 
z wyjątkiem polioli, izomaltulozy i D-
tagatozy;

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

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

10. „białko” oznacza zawartość białka 
obliczoną z użyciem wzoru: białko = 
całkowity azot Kjeldahla × 6,25;

10. „białko” oznacza zawartość białka 
obliczoną z użyciem wzoru: białko = 
całkowity azot Kjeldahla × 6,25  lub 6,38 
dla białka mleka i 5,7l dla białka soi.

11. „sól” oznacza zawartość soli obliczoną 
z użyciem wzoru: sól = sód × 2,5;

11. „sól” oznacza zawartość soli obliczoną 
z użyciem wzoru: sól = sód × 2,5;

12. „wartość średnia” oznacza wartość, 
która najlepiej określa ilość składnika 
odżywczego zawartego w danej żywności 
i uwzględnia sezonową zmienność, wzorce 
konsumpcji i inne czynniki, które mogą 
mieć wpływ na zmianę wartości 
rzeczywistej;

12. „wartość średnia” oznacza wartość, 
która najlepiej określa ilość składnika 
odżywczego zawartego w danej żywności 
i uwzględnia sezonową zmienność, wzorce 
konsumpcji i inne czynniki, które mogą 
mieć wpływ na zmianę wartości 
rzeczywistej;

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
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„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Poprawka 255
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, 
z wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych;

8. „cukry” oznaczają wszelkie cukry proste 
i dwucukry obecne w żywności, 
z wyjątkiem alkoholi 
wielowodorotlenowych, izomaltulozy i D-
tagatozy;

Or. de

Uzasadnienie

Izomaltuloza i D-tagatoza są dopuszczonymi nowymi składnikami żywności, które wchodzą 
w zakres definicji węglowodanów. Izomaltuloza i D-tagatoza nie powinny być klasyfikowane 
jako „cukry”, ponieważ znacznie się różnią od tradycyjnych cukrów pod względem cech 
fizjologicznych. Dlatego Izomaltuloza i D-tagatoza są między innymi bezpieczne dla zębów 
i mają niewielki wpływ na poziom cukru we krwi.
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Poprawka 256
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8 – podpunkt (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) orzechów wykorzystywanych do 
produkcji destylatów alkoholowych lub 
alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego, stosowanych w napojach 
spirytusowych i innych napojach o 
zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % 
objętościowo.

a) orzechów wykorzystywanych do 
produkcji destylatów alkoholowych;

Or. en

Poprawka 257
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

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.
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Poprawka 258
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RODZAJ LUB 
KATEGORIA 
ŻYWNOŚCI

DANE 
SZCZEGÓŁOWE

RODZAJ LUB 
KATEGORIA 
ŻYWNOŚCI

DANE 
SZCZEGÓŁOWE

-1 Obróbka powierzchniowa owoców i 
warzyw
-1.1 Owoce i 
warzywa poddane 
przed i po zbiorze 
obróbce 
powierzchniowej 
z wykorzystaniem 
dodatków lub 
pestycydów.

„Powierzchnia 
konserwowana”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 259
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – tytuł 1 i pozycja 2.1, 2.2 oraz 2.3 tytułu 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ŻYWNOŚĆ PAKOWANA W ATMOSFERZE 
NIEKTÓRYCH GAZÓW

skreślona

1.1 Żywność, której 
trwałość została 
przedłużona w wyniku 

„Zapakowano w 
atmosferze 
ochronnej”
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użycia gazów 
opakowaniowych 
dozwolonych zgodnie z 
dyrektywą 
Rady 89/107/EWG
2. ŻYWNOŚĆ ZAWIERAJĄCA ŚRODKI SŁODZĄCE

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

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

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

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

2.3 Żywność 
zawierająca aspartam 
dozwolony zgodnie z 
dyrektywą 89/107/EWG

„zawiera źródło 
fenyloalaniny””

Or. en

Uzasadnienie

Unikanie dublowania informacji.
Jeżeli chodzi o pkt. 1.1, nie zawiera on dodatkowych informacji dla konsumenta. Powinni oni 
sprawdzić datę trwałości.
Obowiązkowe podwójne oznaczanie środków słodzących nie jest konieczne. Środki słodzące 
są wyraźnie wskazane w spisie składników, a w razie konieczności umieszczane jest 
oznaczenie ostrzegające o obecności fenyloalaniny. Przepis ten został przyjęty w chwili, gdy 
niskokaloryczne substancje słodzące były mniej powszechne w UE, a przedmiotowy wniosek 
jest doskonałą okazją, aby wprowadzić uproszczenia.
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Poprawka 260
Jürgen Creutzmann

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;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapobiega ewentualnej sprzeczności z art. 17 ust. 2.

Poprawka 261
Anja Weisgerber

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 100 cm2;

Or. de

Uzasadnienie

Wyjątki dotyczące mniejszych opakowań są niewystarczające i niewykonalne i powinny 
w związku z tym zostać rozszerzone.
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Poprawka 262
Cornelis de Jong

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 pod nadruk jest mniejsza niż
80 cm2;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku opakowań lub pojemników, których największa powierzchnia, jaką da się 
zadrukować, jest mniejsza niż 80 cm2, podawanie wszystkich obowiązkowych informacji o 
wartości odżywczej jest niepraktyczne. 

Poprawka 263
Anja Weisgerber

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;

Or. de

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.
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Poprawka 264
Othmar Karas

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;

Or. en

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 265
Othmar Karas

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 100 cm2; 

Or. en
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Uzasadnienie

100 cm²: Proponowane wyłączenie małych opakowań (mniejszych niż 25 cm²) jest 
niewykonalne. Należy zwiększyć ten limit (do 100 cm²), aby spełnić wymagania rynku.

Poprawka 266
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret dziewiętnaste a (nowe), dziewiętnaste b (nowe) i dziewiętnaste c 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– mieszanki i opakowania upominkowe;
– mieszane wielopaki;
– guma do żucia.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 267
Róża Thun Und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zioła: Clarification.
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Poprawka 268
Róża Thun Und Hohenstein

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;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 269
Róża Thun Und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret dziewiętnaste a (nowe), dziewiętnaste b (nowe), dziewiętnaste c 
(nowe), dziewiętnaste d (nowe) i dziewiętnaste e (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– guma do żucia;
– żywność o znikomej ilości energii w 
przeliczeniu na porcję;
– wszelkiego rodzaju żywność w ilości 
mniejszej niż 5g/ml;
– artykuły żywnościowe w sezonowym, 
luksusowym, upominkowym lub ozdobnym 
opakowaniu lub o wyglądzie i kształcie, w tym 
zestawy;
– trwale oznakowane butelki szklane.

Or. en
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Poprawka 270
Anja Weisgerber

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

Tekst 
proponowany 
przez Komisję

Poprawka

CZĘŚĆ Ca – NAZWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
STWARZAJĄCA POZORY INNEGO PRODUKTU 
ŻYWNOŚCIOWEGO
Nr 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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 271
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
ZałącznikVIII – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilości netto nie jest obowiązkowa 
w przypadku żywności:

1. Ilości netto w opakowaniu nie jest 
obowiązkowa w przypadku żywności:

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

a) która znacznie traci na objętości lub 
wadze i która jest sprzedawana na sztuki 
lub ważona w obecności nabywcy; lub
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b) której ilość netto jest mniejsza niż 5 g 
lub 5 ml; jednakże niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przypraw i ziół.

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

c) dla której wprowadzono zwolnienia na 
mocy innych przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie natury językowej w celu dostosowania do terminologii używanej do tej pory 
(w niemieckiej wersji) dyrektywy w sprawie etykietowania 2000/13/WE („Nettofüllmenge“).
Odnośnie do litery c): odsyła do art. 2 ust. 2 dyrektywy 2001/111/WE w sprawie cukrów 
(zwolnienie produktów ważących mniej niż 20 g). W ust. 3 należy więc wyjaśnić, że przepisy 
szczegółowe wciąż obowiązują.

Poprawka 272
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 1 – litera b a i b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) której ilość netto jest mniejsza niż 50 g 
w przypadku wyrobów czekoladowych, 
czekolady i innych produktów 
pochodnych produkowanych z kakao, 
migdałów i orzechów bądź innych nasion 
oleistych;
bb) której ilość netto jest mniejsza niż 100 
g w przypadku herbatników, ciastek 
i innych wyrobów ciastkarskich i pieczywa 
cukierniczego;

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu w sprawie informacji „dla konsumentów” ważne jest, aby nie wymagać 
podawania informacji, które nie będą zrozumiałe dla grup docelowych.  Badania wykazują, 
że już teraz konsumenci nie rozumieją niektórych informacji znajdujących się na etykietach.  
W odniesieniu do wartości odżywczych, konsumenci stosują raczej kalorie niż dżule, które są 
preferowane przez naukowców i tym samym nie są objęte zakresem stosowania niniejszego 
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rozporządzenia.

Poprawka 273
Emma Mcclarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy punkt jest bez uszczerbku dla 
szczególnego prawodawstwa 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu w sprawie informacji „dla konsumentów” ważne jest, aby nie wymagać 
podawania informacji, które nie będą zrozumiałe dla grup docelowych.  Badania wykazują, 
że już teraz konsumenci nie rozumieją niektórych informacji znajdujących się na etykietach.  
W odniesieniu do wartości odżywczych, konsumenci stosują raczej kalorie niż dżule, które są 
preferowane przez naukowców i tym samym nie są objęte zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 274
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie nie obejmuje napojów alkoholowych.
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Poprawka 275
Othmar Karas

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
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

Or. de

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, 
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2008/100/WE (Dz.U. L 285, s. 9).

Poprawka 276
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – Część A – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

- 15% zalecanego dziennego spożycia w 100 g 
lub w porcji w przypadku pokarmów stałych;
- 7,5% zalecanego dziennego spożycia w 100 ml 
lub porcji w przypadku pokarmów płynnych;
- 5% zalecanego dziennego spożycia w 100 kcal 
(12% zalecanego dziennego spożycia w 1 MJ); 
lub 
- ilość określoną na mocy odstępstw 
przyznanych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania 
do żywności witamin i składników 
mineralnych oraz niektórych innych 
substancji lub w opakowaniu, jeśli 
opakowanie zawiera wyłącznie jedną 
porcję lub ilość i liczba porcji są jasno 
określone na opakowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
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In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Poprawka 277
Othmar Karas

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

– białko 4 kcal/g —
17 kJ/g.

– białko 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

– kwasy organiczne 3 kcal/g —
13 kJ/g.

– kwasy organiczne 3 kcal/g

Or. de

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”.
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Poprawka 278
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – Część A – wprowadzenie i tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W informacji o wartości odżywczej należy 
stosować następujące jednostki:

Na etykiecie dotyczącej wartości 
odżywczej należy stosować następujące 
jednostki:

– energia kJ i kcal – energia kcal
– tłuszcz gramy (g) – tłuszcz gramy (g)

– węglowodany – węglowodany
– błonnik – błonnik

– białko – białko
– sól – sód
– witaminy 
i składniki 
mineralne

jednostki 
określone 
w punkcie 1 
części 
A załącznika XI

– witaminy 
i składniki 
mineralne

jednostki 
określone 
w punkcie 1 
części 
A załącznika XI

– inne substancje jednostki 
właściwe dla 
poszczególnych 
substancji

– inne substancje jednostki 
właściwe dla 
poszczególnych 
substancji

Or. de

Uzasadnienie

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Poprawka 279
Emma Mcclarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Energia kJ i kcal - Energia kcal

Or. en

Poprawka 280
Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst 
propono

wany 
przez 

Komisję

Poprawka

CZĘŚĆ Ba – CZYTELNOŚĆ
Przy projektowaniu etykiet należy brać pod uwagę następujące kryteria. 
Jeżeli spełnienie jednego lub większej liczby kryteriów nie jest możliwe, 
stosuje się czcionkę o rozmiarze 3 mm.
Kryteria Instrukcje Należy unikać
Kontrast Czarna czcionka na 

białym tle lub dobry 
kontrast między 
odcieniami.

Ciemna czcionka na 
ciemnym tle. Jasna 
czcionka na jasnym 
tle. 
Zielony/czerwony 
lub inne połączenia 
utrudniające 
czytanie 
daltonistom.

Typ i format tekstu Litery drukowane 
otwartą czcionką 
taką jak Arial. 
Pogrubienie, jeśli 
zostaje zachowana 
jakość druku.

Ozdobne czcionki 
Cieniowanie
Kursywa
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Układ Tekst zaczynający 
się od lewego 
marginesu i 
wyrównany do tego 
marginesu.

Zawijanie tekstu

Jakość druku w 
zależności od 
metody

W przypadku 
systemów 
drukowania 
dających słabszą 
jakość wydruku 
należy dążyć do 
dobrej ostrości i 
rozdzielczości 
tekstu, wyrównania 
i aranżacji 
kolorystycznej.

Biała przestrzeń 
wokół tekstu

Odpowiednia 
przestrzeń wokół 
nadruku.

Powierzchnie Matowe 
wykończenie 
powierzchni 
drukowanej.

Metaliczne i 
błyszczące 
powierzchnie 
Szorstkie 
powierzchnie

Or. en

Uzasadnienie

W nowym załączniku dodano zbiór kryteriów dotyczących czytelności, które należy brać pod 
uwagę podczas projektowania etykiet.

Poprawka 281
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – Część C – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

energia kJ i kcal energia kcal
białko g
węglowodany g
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w tym
– cukry g
– poliole g
– skrobie g

tłuszcz g tłuszcz
w tym w tym

– kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g – kwasy 
tłuszczowe 
nasycone

g

– tłuszcze trans g
– kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g – kwasy 
tłuszczowe 
jednonienasycone

g

– kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g – kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone

g

– kwasy 
tłuszczowe trans

g

– cholesterol mg
węglowodany g

w tym
– cukry g
– alkohole 
wielowodorotleno
we

g

– skrobia g
błonnik g błonnik g

białko g
sól g sód g

witaminy
i składniki 
mineralne

jednostki 
określone 
w punkcie 1 
części 
A załącznika XI

witaminy* 
i składniki 
mineralne
*dozwolony jest 
skrót „wit.”

jednostki 
określone 

w punkcie 1 
części 

A załącznika XI
inne substancje jednostki 

właściwe dla 
poszczególnych 

substancji
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Or. de

Uzasadnienie

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Poprawka 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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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Or. de

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.


