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Poprawka 20
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego (przedstawiony przez 
Komisję na podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego i 
innych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego
(przedstawiony przez Komisję na 
podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Uzasadnienie

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Poprawka 21
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
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medycznego (przedstawiony przez 
Komisję na podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

oraz innych środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
(przedstawiony przez Komisję na 
podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

Or. fr

Poprawka 22
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego (przedstawiony przez 
Komisję na podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego i żywności do użycia w 
dietach o obniżonej energetyczności w 
celu redukcji masy ciała (przedstawiony 
przez Komisję na podstawie art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) (Tekst mający znaczenie dla 
EOG)

Or. fr

Poprawka 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci oraz 

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie żywności przeznaczonej 
dla niemowląt i małych dzieci, żywności 
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żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego (przedstawiony przez 
Komisję na podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

specjalnego przeznaczenia medycznego i 
środków spożywczych przeznaczonych dla
osób z nietolerancją glutenu
(przedstawiony przez Komisję na 
podstawie art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej) (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Uzasadnienie

Osoby cierpiące na celiakię są konsumentami należącymi do szczególnie wrażliwej grupy 
populacji. Celiakia jest chorobą, której leczenie – zgodnie z jedyną obecnie znaną terapią –
wymaga stosowania przez całe życie diety, z której całkowicie eliminuje się produkty 
zawierające gluten. W związku z tym produkty bezglutenowe przeznaczone są dla szczególnie 
wrażliwych grup populacji, a wniosek Komisji – poprzez ograniczanie zakresu stosowania 
przedmiotowego rozporządzenia – niesie z sobą zagrożenie, że zdrowie i bezpieczeństwo tych 
konsumentów zostaną osłabione.

Poprawka 24
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Swobodny przepływ bezpiecznej i 
zdrowej żywności stanowi istotny aspekt 
rynku wewnętrznego i znacznie przyczynia 
się do poprawy zdrowia i pomyślności 
obywateli oraz ich sytuacji społeczno-
ekonomicznej.

(2) Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych 
środków spożywczych, zwłaszcza tych 
przeznaczonych dla konsumentów 
należących do szczególnie wrażliwych 
grup populacji, takich jak niemowlęta i 
małe dzieci, stanowi istotne kryterium w 
zakresie swobodnego przepływu tych 
produktów oraz dobrego funkcjonowania
rynku wewnętrznego i znacznie przyczynia 
się do poprawy zdrowia i pomyślności 
obywateli oraz ich sytuacji społeczno-
ekonomicznej.

Or. en

Poprawka 25
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W odniesieniu do przepisów 
szczegółowych dotyczących środków 
spożywczych dla osób cierpiących na 
zaburzenia metabolizmu węglowodanów 
(diabetyków) w sprawozdaniu Komisji 
stwierdza się, że brakuje naukowych 
podstaw do ustanowienia wymogów 
szczegółowych dotyczących składu.

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych. Jednak w wyniku tych 
samych rozbieżności ustanawia się środki 
krajowe, które tworzą przeszkody dla 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego i 
wymuszają konieczność znalezienia 
dostosowanego rozwiązania 
ustawodawczego. Zanim ostatecznie 
porzuci się pomysł wprowadzenia 
przepisów szczegółowych, należy ponadto 
dopilnować, by rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności1

umożliwiało zapewnienie spójnej i 
skutecznej strategii w zakresie ochrony 
sportowców. Chodzi zwłaszcza o to, aby 
zaspokoić ogromny popyt generowany 
przez osoby uprawiające sport i aby 
wyjaśnić związane z tym przepisy w 
zakresie etykietowania, co stwarza 
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konieczność – w przypadku środków 
spożywczych dla sportowców –
dostosowania rozporządzenia (UE) nr 
1169/2011, uwzględnienia specjalnych 
profili składników odżywczych w 
odniesieniu do środków spożywczych 
przeznaczonych dla sportowców podczas 
ustalania profili składników odżywczych 
przewidzianych w art. 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie oświadczeń żywieniowych i 
zdrowotnych dotyczących żywności2, 
uwzględnienia istnienia oświadczeń 
żywieniowych odpowiednich dla 
sportowców, ale zakazanych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 dla 
ogółu populacji (np. „produkt 
dostarczający dużej ilości energii 
węglowodanowej” lub „produkt o 
wysokiej zawartości sodu”), określenia 
szczególnych warunków stosowania 
odżywek i innych substancji w żywności 
przeznaczonej dla sportowców w ramach 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1925/2006 
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
dodawania do żywności witamin i 
składników mineralnych oraz niektórych 
innych substancji3, oraz zapewnienia 
braku składników, które mogłyby zostać 
uznane za substancje dopingujące. W 
odniesieniu do przepisów szczegółowych 
dotyczących środków spożywczych dla 
osób cierpiących na zaburzenia 
metabolizmu węglowodanów (diabetyków) 
w sprawozdaniu Komisji stwierdza się, że 
brakuje naukowych podstaw do 
ustanowienia wymogów szczegółowych 
dotyczących składu.

____________________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.
2 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.
3 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

Or. fr
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Poprawka 26
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W odniesieniu do przepisów 
szczegółowych dotyczących środków 
spożywczych dla osób cierpiących na 
zaburzenia metabolizmu węglowodanów 
(diabetyków) w sprawozdaniu Komisji 
stwierdza się, że brakuje naukowych 
podstaw do ustanowienia wymogów 
szczegółowych dotyczących składu.

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się jak dotąd
osiągnięcie porozumienia w sprawie 
opracowania przepisów szczegółowych z 
powodu bardzo rozbieżnych stanowisk 
państw członkowskich i zainteresowanych 
stron odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych. Mając na uwadze, że 
istnieje realny problem w zakresie 
harmonizacji w tym segmencie rynku 
żywności wewnątrz Unii, a także ogromny 
popyt generowany przez osoby 
uprawiające sport oraz potrzeba 
wyjaśnienia przepisów dotyczących 
etykietowania w tej dziedzinie, Komisja –
po przeprowadzeniu konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności – powinna do 2015 r. dokonać 
aktualizacji sprawozdania z dnia 28 lutego 
2001 r. w sprawie odnośnych środków 
spożywczych i, w stosownym przypadku, 
opracować wnioski. W odniesieniu do 
przepisów szczegółowych dotyczących 
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środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków) w 
sprawozdaniu Komisji stwierdza się, że 
brakuje naukowych podstaw do 
ustanowienia wymogów szczegółowych 
dotyczących składu.

Or. fr

Poprawka 27
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych. Mając na uwadze, że 
istnieje realny problem w zakresie 
harmonizacji w tym segmencie rynku 
żywności wewnątrz Unii, a także ogromny 
popyt generowany przez osoby 
uprawiające sport oraz potrzeba 
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produktów. W odniesieniu do przepisów 
szczegółowych dotyczących środków 
spożywczych dla osób cierpiących na 
zaburzenia metabolizmu węglowodanów 
(diabetyków) w sprawozdaniu Komisji 
stwierdza się, że brakuje naukowych 
podstaw do ustanowienia wymogów 
szczegółowych dotyczących składu.

wyjaśnienia przepisów dotyczących 
etykietowania w tej dziedzinie, Komisja –
po przeprowadzeniu konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności – powinna do 2015 r. dokonać 
aktualizacji sprawozdania z dnia 28 lutego 
2001 r. w sprawie odnośnych środków 
spożywczych i, w stosownym przypadku, 
opracować wnioski. W odniesieniu do 
przepisów szczegółowych dotyczących 
środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków) w 
sprawozdaniu Komisji stwierdza się, że 
brakuje naukowych podstaw do 
ustanowienia wymogów szczegółowych 
dotyczących składu.

Or. fr

Poprawka 28
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
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przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W odniesieniu do przepisów 
szczegółowych dotyczących środków 
spożywczych dla osób cierpiących na 
zaburzenia metabolizmu węglowodanów 
(diabetyków) w sprawozdaniu Komisji 
stwierdza się, że brakuje naukowych 
podstaw do ustanowienia wymogów 
szczegółowych dotyczących składu.

przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W związku z tym „środki 
spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” 
powinny zostać objęte przepisami 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2002/46/WE z dnia 10 czerwca 
2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych1 w celu 
poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewnienia wyższego 
poziomu ochrony konsumentów. Należy 
koniecznie wspierać innowacje z 
jednoczesnym utrzymywaniem wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów. W 
odniesieniu do przepisów szczegółowych 
dotyczących środków spożywczych dla 
osób cierpiących na zaburzenia 
metabolizmu węglowodanów (diabetyków) 
w sprawozdaniu Komisji stwierdza się, że 
brakuje naukowych podstaw do 
ustanowienia wymogów szczegółowych 
dotyczących składu.

____________________
1 Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Uzasadnienie

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
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the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Poprawka 29
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W odniesieniu do przepisów 
szczegółowych dotyczących środków 
spożywczych dla osób cierpiących na 
zaburzenia metabolizmu węglowodanów 
(diabetyków) w sprawozdaniu Komisji
stwierdza się, że brakuje naukowych 

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W celu poprawy 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz zwiększenia ochrony konsumentów, z 
jednoczesnym pobudzaniem innowacji, 
„żywność dla sportowców” powinna być 
odtąd objęta zakresem stosowania 
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podstaw do ustanowienia wymogów 
szczegółowych dotyczących składu.

rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności1 oraz spełniać 
zawarte w nim wymogi. W odniesieniu do 
przepisów szczegółowych dotyczących 
środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków) w 
sprawozdaniu Komisji stwierdza się, że 
brakuje naukowych podstaw do 
ustanowienia wymogów szczegółowych 
dotyczących składu.

____________________
1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Poprawka 30
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W związku z powyższym należy 
znieść pojęcie „środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego” 
oraz zastąpić dyrektywę 2009/39/WE 
niniejszym aktem. Aby uprościć jego 
stosowanie i zapewnić spójność we 
wszystkich państwach członkowskich, akt 
ten powinien mieć formę rozporządzenia.

(13) W związku z powyższym pojęcie 
„specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego” powinno zostać 
zachowane, ale w sposób ściśle 
ograniczony do produktów, które mogą 
wykazać wyjątkową zdolność do 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
żywieniowych wyjątkowo wrażliwych grup 
populacji i które w przeciwnym przypadku 
nie mogłyby znaleźć się na rynku zgodnie 
z obowiązującym prawodawstwem Unii, 
oraz w sytuacji, gdy harmonizacja 
zapewnia swobodny przepływ takiej 
żywności w zadowalający sposób.
Dyrektywę 2009/39/WE należy zastąpić 
niniejszym aktem. Aby uprościć jego 
stosowanie i zapewnić spójność we 
wszystkich państwach członkowskich, akt 
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ten powinien mieć formę rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre mające zasadnicze znaczenie zabezpieczenia określone w obowiązującej dyrektywie 
ramowej w sprawie produktów dietetycznych (2009/39/WE) i w związanych z nią dyrektywach 
pionowych zostały usunięte ze szkodą dla konsumentów należących do szczególnie wrażliwych 
grup populacji, którzy potrzebują środków spożywczych ze specjalnie dobranymi składnikami 
w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb żywieniowych i ułatwienia im stosowania diety w 
leczeniu szczególnych chorób.

Poprawka 31
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci oraz żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci, napoje na bazie mleka 
przeznaczone dla małych dzieci, żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego, 
żywność pomagającą w zmniejszaniu i 
kontrolowaniu masy ciała, żywność 
zaspokajającą zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym oraz środki spożywcze dla osób 
z nietolerancją glutenu. Jak wynika z 
doświadczeń przepisy określone w 
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Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE.

dyrektywie Komisji 2006/141/WE, 
dyrektywie Komisji 2006/125/WE,
dyrektywie Komisji 1999/21/WE, 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 41/2009
oraz w dyrektywie Komisji 96/8/WE
zapewniają swobodny przepływ takiej 
żywności w zadowalający sposób, 
gwarantując jednocześnie wysoki poziom 
ochrony zdrowia publicznego. Właściwe 
jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci, 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, żywności pomagającej w 
zmniejszaniu i kontrolowaniu masy ciała, 
żywności zaspokajającej zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym oraz środków spożywczych dla 
osób z nietolerancją glutenu, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE, 
1999/21/WE, 96/8/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009.
Ponadto pojęcie „specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego” powinno 
zostać zachowane i ściśle ograniczone do 
produktów, które wykazują wyjątkową 
zdolność do zaspokojenia szczególnych 
potrzeb żywieniowych wyjątkowo 
wrażliwych grup populacji i które w 
przeciwnym przypadku nie mogłyby 
znaleźć się na rynku zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji niesie z sobą – za sprawą ograniczenia zakresu stosowania – zagrożenie w 
postaci osłabienia zdrowia i bezpieczeństwa tych grup konsumentów i ograniczenia 
możliwości w zakresie przyszłych innowacji opartych na nowych rozwiązaniach naukowych. 
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Dlatego też koniecznością jest przywrócenie koncepcji środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego. Jest to zgodne z obowiązującą normą Kodeksu Żywnościowego 
dla żywności specjalnego przeznaczenia dietetycznego (146-1985).

Poprawka 32
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci oraz żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci, żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środki 
spożywcze dla osób z nietolerancją 
glutenu. Jak wynika z doświadczeń 
przepisy określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE oraz w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 zapewniają 
swobodny przepływ takiej żywności w 
zadowalający sposób, gwarantując 
jednocześnie wysoki poziom ochrony 
zdrowia publicznego. Właściwe jest zatem, 
aby w niniejszym rozporządzeniu 
skoncentrowano się na wymogach 
ogólnych dotyczących składu i informacji 
w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
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przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE.

niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środków 
spożywczych dla osób z nietolerancją 
glutenu, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE,
1999/21/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 41/2009. Ponadto pojęcie 
„specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego” powinno zostać 
zachowane i ściśle ograniczone do 
produktów, które wykazują wyjątkową 
zdolność do zaspokojenia szczególnych 
potrzeb żywieniowych wyjątkowo 
wrażliwych grup populacji i które w 
przeciwnym przypadku nie mogłyby 
znaleźć się na rynku zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem Unii.

Or. en

Poprawka 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci oraz żywność 

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci, żywność specjalnego 



PE478.332v01-00 18/100 AM\885312PL.doc

PL

specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE.

przeznaczenia medycznego oraz środki 
spożywcze dla osób z nietolerancją 
glutenu. Jak wynika z doświadczeń 
przepisy określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE oraz w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 zapewniają 
swobodny przepływ takiej żywności w 
zadowalający sposób, gwarantując 
jednocześnie wysoki poziom ochrony 
zdrowia publicznego. Właściwe jest zatem, 
aby w niniejszym rozporządzeniu 
skoncentrowano się na wymogach 
ogólnych dotyczących składu i informacji 
w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środków 
spożywczych dla osób z nietolerancją 
glutenu, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE,
1999/21/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 41/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Żywność dla osób cierpiących na celiakię jest uwzględniona w niedawno poddanym 
przeglądowi Kodeksie Żywnościowym 118-1979 (przegląd z 2008 r.). Uwzględnienie 
żywności bezglutenowej jest rzeczą konieczną, gdyż stanowi ona jedyną formę leczenia dla 
tych osób.

Poprawka 34
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
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niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci oraz żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem wspomnianych trzech 
dyrektyw.

niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci, żywność 
przeznaczenia medycznego, a także środki 
spożywcze dla osób z nietolerancją 
glutenu. Jak wynika z doświadczeń 
przepisy określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE i w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 41/2009 zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, a także 
środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu, z uwzględnieniem 
wspomnianych trzech dyrektyw oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009.

Or. fr

Poprawka 35
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci oraz żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem wspomnianych trzech 
dyrektyw.

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci, żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środki 
spożywcze do użycia w dietach o obniżonej 
energetyczności w celu redukcji masy 
ciała. Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE oraz w dyrektywie Komisji 
96/8/WE zapewniają swobodny przepływ 
takiej żywności w zadowalający sposób, 
gwarantując jednocześnie wysoki poziom 
ochrony zdrowia publicznego. Właściwe 
jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środków 
spożywczych do użycia w dietach o 
obniżonej energetyczności w celu redukcji 
masy ciała, z uwzględnieniem 
wspomnianych czterech dyrektyw.

Or. fr
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Poprawka 36
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci oraz żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE.

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci oraz żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego i 
interesów konsumentów. Właściwe jest 
zatem, aby w niniejszym rozporządzeniu 
skoncentrowano się na wymogach 
ogólnych dotyczących składu i informacji 
w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
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1999/21/WE. W tym kontekście wszystkie 
substancje, które mogą być szkodliwe dla 
zdrowia odnośnych grup osób powinny 
zostać wyłączone ze składu kategorii 
środków spożywczych objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 37
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego powinny być jednak 
regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE, dyrektywie Komisji 96/8/WE 
oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
41/2009. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci, napojów 
na bazie mleka przeznaczonych dla 
małych dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, żywności 
pomagającej w zmniejszaniu i 
kontrolowaniu masy ciała, żywności 
zaspokajającej zapotrzebowanie
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym oraz środków spożywczych dla 
osób z nietolerancją glutenu powinny być 
jednak regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

Or. en
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Poprawka 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego powinny być jednak 
regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE oraz w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009. Definicje 
preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt, przetworzonej 
żywności na bazie zbóż, żywności dla 
dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środków 
spożywczych dla osób z nietolerancją 
glutenu powinny być jednak regularnie 
dostosowywane z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz − w 
stosownych przypadkach − istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 39
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE. Definicje preparatów do 

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE oraz w rozporządzeniu 



PE478.332v01-00 24/100 AM\885312PL.doc

PL

początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego powinny być jednak 
regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

Komisji (WE) nr 41/2009. Definicje 
preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt, przetworzonej 
żywności na bazie zbóż, żywności dla 
dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środków 
spożywczych dla osób z nietolerancją 
glutenu powinny być jednak regularnie 
dostosowywane z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz − w 
stosownych przypadkach − istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 40
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego powinny być jednak 
regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE i rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 41/2009. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu powinny być jednak 
regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

Or. fr
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Poprawka 41
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego powinny być jednak 
regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE oraz w dyrektywie Komisji 
96/8/WE. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz środków spożywczych do użycia w 
dietach o obniżonej energetyczności w 
celu redukcji masy ciała powinny być 
jednak regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

Or. fr

Poprawka 42
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE. Definicje preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 

(16) Aby zapewnić pewność prawa, do 
niniejszego rozporządzenia należy włączyć 
definicje określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz dyrektywie Komisji 
1999/21/WE.
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preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego powinny być jednak 
regularnie dostosowywane z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz − w stosownych 
przypadkach − istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę 12 do projektu opinii autorstwa Iliany Ivanovej.

Poprawka 43
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci” oraz 
„żywności specjalnego przeznaczenia 

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, napojów 
na bazie mleka przeznaczonych dla 
małych dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, żywności 
pomagającej w zmniejszaniu i 
kontrolowaniu masy ciała, żywności 
zaspokajającej zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym oraz środków spożywczych dla 
osób z nietolerancją glutenu, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE,
1999/21/WE, 96/8/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009. 
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medycznego”, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym, 
aby określić wymogi szczegółowe 
dotyczące składu i informacji w 
odniesieniu do kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, w 
tym dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby dostosować definicje 
„preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt”, „preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt”, „przetworzonej 
żywności na bazie zbóż” i „żywności dla 
dzieci”, „napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci”, 
„żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego”, „żywności pomagającej w 
zmniejszaniu i kontrolowaniu masy 
ciała”, „żywności zaspokajającej 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym” oraz 
„środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, określone w 
niniejszym rozporządzeniu, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym, aby określić 
wymogi szczegółowe dotyczące składu i 
informacji oraz procesu wprowadzania do 
obrotu żywności w wyniku innowacji 
naukowo-technologicznych w odniesieniu 
do kategorii żywności objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci” oraz 
„żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego”, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym, 
aby określić wymogi szczegółowe 
dotyczące składu i informacji w 
odniesieniu do kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, w 
tym dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu, z uwzględnieniem 
dyrektyw Komisji 2006/141/WE, 
2006/125/WE, 1999/21/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009. 
Należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby dostosować definicje
„preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt”, „preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt”, „przetworzonej 
żywności na bazie zbóż” i „żywności dla 
dzieci”, „żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego” oraz 
„środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, określone w 
niniejszym rozporządzeniu, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym, aby określić 
wymogi szczegółowe dotyczące składu i 
informacji w odniesieniu do kategorii 
żywności objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, w tym dodatkowe wymogi 
dotyczące etykietowania w stosunku do 
przepisów dyrektywy 2000/13/WE i 
odstępstwa od tych przepisów, oraz 
wymogi dotyczące zezwoleń na 
oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. 
Szczególnie ważne jest, aby Komisja 
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Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

prowadziła odpowiednie konsultacje 
podczas swych prac przygotowawczych, w 
tym z ekspertami. Podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 45
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci” oraz 
„żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego”, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym, 
aby określić wymogi szczegółowe 
dotyczące składu i informacji w 

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu, z uwzględnieniem 
dyrektyw Komisji 2006/141/WE, 
2006/125/WE, 1999/21/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009. 
Należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby dostosować definicje 
„preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt”, „preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt”, „przetworzonej 
żywności na bazie zbóż” i „żywności dla 
dzieci”, „żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego” oraz 
„środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, określone w 
niniejszym rozporządzeniu, z 
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odniesieniu do kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, w 
tym dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym, aby określić 
wymogi szczegółowe dotyczące składu i 
informacji oraz procesu wprowadzania do 
obrotu żywności w wyniku innowacji 
naukowo-technologicznych w odniesieniu 
do kategorii żywności objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 46
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu, z uwzględnieniem 
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1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci” oraz 
„żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego”, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym, 
aby określić wymogi szczegółowe 
dotyczące składu i informacji w 
odniesieniu do kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, w 
tym dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

dyrektyw Komisji 2006/141/WE, 
2006/125/WE i 1999/21/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009. 
Należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby dostosować definicje 
„preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt”, „preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt”, „przetworzonej 
żywności na bazie zbóż” i „żywności dla 
dzieci”, „żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego” oraz 
„środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, określone w 
niniejszym rozporządzeniu, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym, aby określić 
wymogi szczegółowe dotyczące składu i 
informacji w odniesieniu do kategorii 
żywności objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, w tym dodatkowe wymogi 
dotyczące etykietowania w stosunku do 
przepisów dyrektywy 2000/13/WE i 
odstępstwa od tych przepisów, oraz 
wymogi dotyczące zezwoleń na 
oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. 
Szczególnie ważne jest, aby Komisja 
prowadziła odpowiednie konsultacje 
podczas swych prac przygotowawczych, w 
tym z ekspertami. Podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Poprawka 47
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci” oraz 
„żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego”, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym, 
aby określić wymogi szczegółowe 
dotyczące składu i informacji w 
odniesieniu do kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, w 
tym dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE, 
1999/21/WE i 96/8/WE. Należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dostosować definicje „preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt”, 
„preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt”, „przetworzonej żywności na 
bazie zbóż” i „żywności dla dzieci”, 
„środków spożywczych do użycia w 
dietach o obniżonej energetyczności w 
celu redukcji masy ciała” oraz „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego” 
określone w niniejszym rozporządzeniu, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz istotnych zmian na 
poziomie międzynarodowym, aby określić 
wymogi szczegółowe dotyczące składu i 
informacji w odniesieniu do kategorii 
żywności objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, w tym dodatkowe wymogi 
dotyczące etykietowania w stosunku do 
przepisów dyrektywy 2000/13/WE i 
odstępstwa od tych przepisów, oraz 
wymogi dotyczące zezwoleń na 
oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. 
Szczególnie ważne jest, aby Komisja 
prowadziła odpowiednie konsultacje 
podczas swych prac przygotowawczych, w 
tym z ekspertami. Podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Poprawka 48
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Mając na uwadze, że środki 
spożywcze regulowane niniejszym 
rozporządzeniem są środkami 
spożywczymi specjalnego przeznaczenia, 
które odróżnia się od środków 
spożywczych przeznaczonych do 
normalnego spożycia i do których mają 
zastosowanie specjalne kryteria dotyczące 
ich składu oraz na których należy 
umieszczać dodatkowe, obowiązkowe 
etykiety informacyjne w odróżnieniu od 
środków spożywczych przeznaczonych do 
normalnego spożycia, rzeczą właściwą jest 
zagwarantowanie, w stosownych 
przypadkach, zwolnień z tych 
obowiązkowych wymogów w zakresie 
etykietowania określonych w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności1.
_______________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego są różne od 
środków spożywczych przeznaczonych do normalnego spożycia, należy w stosownych 
przypadkach zagwarantować możliwość zwolnienia z wymogów określonych w zmienionym 
rozporządzeniu w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
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Poprawka 49
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Mając na uwadze, że środki 
spożywcze regulowane niniejszym 
rozporządzeniem są środkami 
spożywczymi specjalnego przeznaczenia, 
które odróżnia się od środków 
spożywczych przeznaczonych do 
normalnego spożycia i do których mają 
zastosowanie specjalne kryteria dotyczące 
ich składu oraz na których należy 
umieszczać dodatkowe, obowiązkowe 
etykiety informacyjne w odróżnieniu od 
środków spożywczych przeznaczonych do 
normalnego spożycia, rzeczą właściwą jest 
zagwarantowanie, w stosownych 
przypadkach, zwolnień z tych 
obowiązkowych wymogów w zakresie 
etykietowania określonych w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności.
________________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego są różne od 
środków spożywczych przeznaczonych do normalnego spożycia, należy w stosownych 
przypadkach zagwarantować możliwość zwolnienia z wymogów określonych w zmienionym 
rozporządzeniu w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
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Poprawka 50
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Przy uwzględnieniu odnośnych 
postępów technicznych i naukowych 
Komisja powinna być uprawniona do 
aktualizacji aktów delegowanych 
przyjętych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Powinno to pobudzać 
innowacje w sektorze żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych 
dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, co nie może 
się dziać kosztem bezpieczeństwa 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z oferowanych na rynku środków spożywczych wyprodukowano specjalnie dla 
pewnego rodzaju aktywności, mają one jasno określony cel i opierają się na innowacjach, ale 
nie uwzględniono w nich aspektów dotyczących bezpieczeństwa dla konsumenta końcowego. 
W związku z tym kontrsprawozdawca zgadza się ze wspieraniem przemysłu, ale zauważa, że 
nie może to prowadzić do całkowitego otwarcia rynku i odejścia od zasad w zakresie 
bezpieczeństwa żywności dla użytkownika końcowego, zwłaszcza w odniesieniu do środków 
spożywczych, które objęte są zakresem stosowania proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 51
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz witamin, 
składników mineralnych, aminokwasów i 
innych substancji, które mogą być 
dodawane do preparatów do początkowego 

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz substancji, 
które w szczególnych celach odżywczych 
mogą być dodawane do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 



PE478.332v01-00 36/100 AM\885312PL.doc

PL

żywienia niemowląt, preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzonej żywności na bazie zbóż i 
żywność dla dzieci oraz do żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
pod warunkiem spełnienia niektórych 
kryteriów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ze względu na fakt, że 
przyjęcie powyższego wykazu jest 
związane ze stosowaniem kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 
jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego, 
żywności pomagającej w zmniejszaniu i 
kontrolowaniu masy ciała, żywności 
zaspokajającej zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym oraz do środków spożywczych 
dla osób z nietolerancją glutenu, z 
uwzględnieniem rozporządzenia (WE) nr 
953/2009 oraz dyrektyw Komisji 
2006/141/WE i 2006/125/WE, pod 
warunkiem spełnienia niektórych kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Ze względu na fakt, że przyjęcie 
powyższego wykazu jest związane ze 
stosowaniem kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 
jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 953/2009 oraz dyrektywy 2006/141/WE i 
2006/125/WE regulują substancje, które mogą być dodawane w szczególnych celach 
odżywczych. Zachowanie tej terminologii pozwala na uniknięcie zamieszania dotyczącego 
zakresu stosowania i celu unijnego wykazu substancji. Uproszczony i ujednolicony wykaz 
substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych, musi uwzględniać 
te substancje, których stosowanie jest obecnie dozwolone na podstawie obowiązujących 
przepisów.
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Poprawka 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz witamin, 
składników mineralnych, aminokwasów i 
innych substancji, które mogą być 
dodawane do preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt, preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzonej żywności na bazie zbóż i 
żywność dla dzieci oraz do żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
pod warunkiem spełnienia niektórych 
kryteriów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ze względu na fakt, że 
przyjęcie powyższego wykazu jest 
związane ze stosowaniem kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 
jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz substancji, 
które w szczególnych celach odżywczych 
mogą być dodawane do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz do środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu, z uwzględnieniem 
rozporządzenia (WE) nr 953/2009 oraz 
dyrektyw Komisji 2006/141/WE i 
2006/125/WE, pod warunkiem spełnienia 
niektórych kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Ze względu na 
fakt, że przyjęcie powyższego wykazu jest 
związane ze stosowaniem kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 
jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 953/2009 oraz dyrektywy 2006/141/WE i 
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2006/125/WE regulują substancje, które mogą być dodawane w szczególnych celach 
odżywczych. Zachowanie tej terminologii pozwala na uniknięcie zamieszania dotyczącego 
zakresu stosowania i celu unijnego wykazu substancji. Uproszczony i ujednolicony wykaz 
substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych, musi uwzględniać 
te substancje, których stosowanie jest obecnie dozwolone na podstawie obowiązujących 
przepisów.

Poprawka 53
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz witamin, 
składników mineralnych, aminokwasów i 
innych substancji, które mogą być 
dodawane do preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt, preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzonej żywności na bazie zbóż i 
żywność dla dzieci oraz do żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
pod warunkiem spełnienia niektórych 
kryteriów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ze względu na fakt, że 
przyjęcie powyższego wykazu jest 
związane ze stosowaniem kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 
jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz substancji, 
które w szczególnych celach odżywczych 
mogą być dodawane do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz do środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu, z uwzględnieniem 
rozporządzenia (WE) nr 953/2009 oraz 
dyrektyw Komisji 2006/141/WE i 
2006/125/WE, pod warunkiem spełnienia 
niektórych kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Ze względu na 
fakt, że przyjęcie powyższego wykazu jest 
związane ze stosowaniem kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 



AM\885312PL.doc 39/100 PE478.332v01-00

PL

jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Or. en

Poprawka 54
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz witamin, 
składników mineralnych, aminokwasów i 
innych substancji, które mogą być 
dodawane do preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt, preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzonej żywności na bazie zbóż i 
żywności dla dzieci oraz do żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
pod warunkiem spełnienia niektórych 
kryteriów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ze względu na fakt, że 
przyjęcie powyższego wykazu jest 
związane ze stosowaniem kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 
jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz substancji, 
zwłaszcza witamin, składników 
mineralnych i aminokwasów, które mogą 
być dodawane w specjalnych celach 
odżywczych do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywność dla dzieci, do 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego oraz do środków spożywczych 
dla osób z nietolerancją glutenu, z 
uwzględnieniem rozporządzenia (WE) nr 
953/2009 oraz dyrektyw 2006/141/WE i 
2006/125/WE, pod warunkiem spełnienia 
niektórych kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Ze względu na 
fakt, że przyjęcie powyższego wykazu jest 
związane ze stosowaniem kryteriów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję Komisja powinna przyjąć 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie aktualizujące unijny wykaz, 
jeżeli jest to pilnie potrzebne w należycie 
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uzasadnionych przypadkach związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Or. fr

Poprawka 55
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Dyrektywa Rady 92/52/EWG stanowi, 
że preparaty do początkowego żywienia 
niemowląt i preparaty do dalszego 
żywienia niemowląt wywożone lub 
ponownie wywożone z Unii Europejskiej 
muszą być zgodne z prawem Unii, chyba 
że wymogi państwa przywozu przewidują 
inaczej. Powyższa zasada została 
ustanowiona w odniesieniu do żywności 
już w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002. 
Mając na uwadze uproszczenie i pewność 
prawa, należy zatem uchylić dyrektywę 
92/52/EWG.

(24) W przypadku wywozu preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt produkty muszą być zgodne z 
dyrektywą 2006/141/WE lub 
międzynarodowymi normami Kodeksu 
Żywnościowego, lub przepisami 
obowiązującymi w państwie przywozu.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu nr 178/2002 ustanawiającym ogólne zasady prawa żywnościowego nie 
określa się jasnych przepisów w przypadku wywozu do państw trzecich i brak w nim odniesień 
do Kodeksu Żywnościowego. Unia Europejska wywozi dużą ilość żywności dla niemowląt do 
państw trzecich i w przypadku gdyby środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego podlegały tym ogólnym zasadom prawa żywnościowego w odniesieniu do 
wywozu do państw trzecich, prawdopodobnie zaistniałyby problemy dotyczące wykładni tych 
zasad.

Poprawka 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz żywności przeznaczonej do 
normalnego spożycia, zgodnie z 
przepisami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 dotyczącym 
składu i etykietowania środków 
spożywczych odpowiednich dla osób 
nietolerujących glutenu. Oświadczenia te 
mogłyby być rozumiane jako oświadczenia 
żywieniowe, zgodnie definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006. Do 
celów uproszczenia powyższe 
oświadczenia powinny podlegać wyłącznie 
przepisom rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 oraz być zgodne z zawartymi w 
nim wymogami. Przed rozpoczęciem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy zakończyć dostosowania techniczne 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
żywieniowe „produkt bezglutenowy” i 
„produkt o bardzo niskiej zawartości 
glutenu” oraz powiązane warunki 
stosowania regulowane przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009.

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
41/2009. Ponadto oświadczenie „produkt 
bezglutenowy” może być stosowane w 
przypadku środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia i 
innych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
odpowiednich dla osób z nietolerancją 
glutenu, zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 41/2009, 
w myśl których nie wolno w odniesieniu 
do tych środków spożywczych stosować 
oświadczenia „produkt o bardzo niskiej 
zawartości glutenu”. Takie środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu powinny zostać zachowane w 
niniejszym rozporządzeniu, ponieważ 
zapewnienie takich bezpiecznych środków 
spożywczych przeznaczonych dla osób z 
nietolerancją glutenu oraz informowanie 
osób cierpiących na celiakię o braku w 
nich glutenu ma zasadnicze znaczenie dla 
radzenia sobie z chorobą. Jest to zgodne z 
międzynarodową normą Kodeksu 
Żywnościowego dla środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia dietetycznego 
dla osób z nietolerancją glutenu (CODEX 
STAN 118-1979, zmieniony w 2008 r.). W 
rozporządzeniu (WE) nr 41/2009 należy 
także zachować warunki stosowania 
oświadczenia „produkt bezglutenowy” w 
przypadku środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia.

Or. en
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Uzasadnienie

Oznaczenie „produkt bezglutenowy” nie jest oświadczeniem żywieniowym i należy je 
traktować zgodnie z intencją jego umieszczania, tj. jako jedyną formę leczenia dla osób 
cierpiących na celiakię.

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz żywności przeznaczonej do 
normalnego spożycia, zgodnie z 
przepisami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 dotyczącym 
składu i etykietowania środków 
spożywczych odpowiednich dla osób 
nietolerujących glutenu. Oświadczenia te 
mogłyby być rozumiane jako oświadczenia 
żywieniowe, zgodnie definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006. Do 
celów uproszczenia powyższe 
oświadczenia powinny podlegać wyłącznie 
przepisom rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 oraz być zgodne z zawartymi w 
nim wymogami. Przed rozpoczęciem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy zakończyć dostosowania techniczne 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
żywieniowe „produkt bezglutenowy” i 
„produkt o bardzo niskiej zawartości 
glutenu” oraz powiązane warunki 
stosowania regulowane przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009.

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
dla osób z nietolerancją glutenu zgodnie z 
przepisami określonymi w art. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009. 
Ponadto oświadczenie „produkt 
bezglutenowy” może być stosowane w 
przypadku żywności przeznaczonej do 
normalnego spożycia oraz środków 
spożywczych odpowiednich dla osób z 
nietolerancją glutenu zgodnie z 
przepisami określonymi w art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009, które 
nie zezwalają na stosowanie w odniesieniu 
do tych produktów oświadczenia „produkt 
o bardzo niskiej zawartości glutenu”. 
Wspomniane środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
dla osób z nietolerancją glutenu należy 
zachować w niniejszym rozporządzeniu ze 
względu na to, iż zapewnienie takich 
bezpiecznych środków spożywczych dla 
osób z nietolerancją glutenu oraz 
informowanie osób cierpiących na 
celiakię o braku glutenu ma zasadnicze 
znaczenie dla radzenia sobie z chorobą. 
Jest to zgodne z międzynarodową normą 
Kodeksu Żywnościowego dla środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
dietetycznego dla osób z nietolerancją 
glutenu (CODEX STAN 118-1979, 
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zmieniony w 2008 r.). Tym samym w 
rozporządzeniu (WE) nr 41/2009 należy 
zachować warunki stosowania 
oświadczenia „produkt bezglutenowy” w 
przypadku środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia.

Or. fr

Poprawka 58
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz żywności przeznaczonej do 
normalnego spożycia, zgodnie z 
przepisami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 dotyczącym 
składu i etykietowania środków 
spożywczych odpowiednich dla osób 
nietolerujących glutenu. Oświadczenia te 
mogłyby być rozumiane jako oświadczenia 
żywieniowe, zgodnie definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006. Do 
celów uproszczenia powyższe 
oświadczenia powinny podlegać wyłącznie 
przepisom rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 oraz być zgodne z zawartymi w 
nim wymogami. Przed rozpoczęciem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy zakończyć dostosowania techniczne 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
żywieniowe „produkt bezglutenowy” i 
„produkt o bardzo niskiej zawartości 
glutenu” oraz powiązane warunki 
stosowania regulowane przepisami 

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
41/2009. Ponadto oświadczenie „produkt 
bezglutenowy” może być stosowane w 
przypadku środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia i 
innych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
odpowiednich dla osób z nietolerancją 
glutenu, zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 41/2009, 
w myśl których nie wolno w odniesieniu 
do tych środków spożywczych stosować 
oświadczenia „produkt o bardzo niskiej 
zawartości glutenu”. Takie środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu powinny zostać zachowane w 
niniejszym rozporządzeniu, ponieważ 
zapewnienie takich bezpiecznych środków 
spożywczych przeznaczonych dla osób z 
nietolerancją glutenu oraz informowanie 
osób cierpiących na celiakię o braku w 
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rozporządzenia (WE) nr 41/2009. nich glutenu ma zasadnicze znaczenie dla 
radzenia sobie z chorobą. Jest to zgodne z 
międzynarodową normą Kodeksu 
Żywnościowego dla środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia dietetycznego 
dla osób z nietolerancją glutenu (CODEX 
STAN 118-1979, zmieniony w 2008 r.).

Or. en

Poprawka 59
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz żywności przeznaczonej do 
normalnego spożycia, zgodnie z 
przepisami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 dotyczącym 
składu i etykietowania środków 
spożywczych odpowiednich dla osób 
nietolerujących glutenu. Oświadczenia te 
mogłyby być rozumiane jako oświadczenia 
żywieniowe, zgodnie definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006. Do 
celów uproszczenia powyższe 
oświadczenia powinny podlegać wyłącznie 
przepisom rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 oraz być zgodne z zawartymi w 
nim wymogami. Przed rozpoczęciem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy zakończyć dostosowania techniczne 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
żywieniowe „produkt bezglutenowy” i 
„produkt o bardzo niskiej zawartości 
glutenu” oraz powiązane warunki 
stosowania regulowane przepisami 

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 41/2009. 
Ponadto oświadczenie „produkt 
bezglutenowy” może być stosowane w 
przypadku środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia i 
innych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
odpowiednich dla osób z nietolerancją 
glutenu, zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 41/2009, 
w myśl których nie wolno w odniesieniu 
do tych środków spożywczych stosować 
oświadczenia „produkt o bardzo niskiej 
zawartości glutenu”. Takie środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu powinny zostać zachowane w 
niniejszym rozporządzeniu, ponieważ 
zapewnienie takich bezpiecznych środków 
spożywczych przeznaczonych dla osób z 
nietolerancją glutenu oraz informowanie 



AM\885312PL.doc 45/100 PE478.332v01-00

PL

rozporządzenia (WE) nr 41/2009. osób cierpiących na celiakię o braku w 
nich glutenu ma zasadnicze znaczenie dla 
radzenia sobie z chorobą. Jest to zgodne z 
międzynarodową normą Kodeksu 
Żywnościowego dla środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia dietetycznego 
dla osób z nietolerancją glutenu (CODEX 
STAN 118-1979, zmieniony w 2008 r.).

Or. en

Uzasadnienie

Celiakia jest chorobą, której jedyna forma leczenia polega na całkowitym wykluczeniu z diety 
glutenu przez cały okres życia pacjenta. Oznaczenie „produkt bezglutenowy” nie jest 
oświadczeniem żywieniowym, ponieważ produkt taki nie jest korzystny dla ogółu 
społeczeństwa, ale jedynie dla osób chorych na celiakię. Uznanie oznaczenia „produkt 
bezglutenowy” za oświadczenie żywieniowe byłoby mylące dla ogółu konsumentów, ponieważ 
gluten jest zwykłym białkiem znajdującym się w pszenicy i innych zbożach, które stanowią 
ważny element zrównoważonej diety.

Poprawka 60
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz żywności przeznaczonej do 
normalnego spożycia, zgodnie z 
przepisami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 dotyczącym 
składu i etykietowania środków 
spożywczych odpowiednich dla osób 
nietolerujących glutenu. Oświadczenia te 
mogłyby być rozumiane jako oświadczenia 
żywieniowe, zgodnie definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006. Do 
celów uproszczenia powyższe 
oświadczenia powinny podlegać wyłącznie 

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz żywności przeznaczonej do 
normalnego spożycia, zgodnie z 
przepisami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 41/2009 dotyczącym 
składu i etykietowania środków 
spożywczych odpowiednich dla osób 
nietolerujących glutenu. Bezglutenowe 
środki spożywcze stanowią jedyne źródło 
żywności dla osób chorych na celiakię.
Dla kontrolowania objawów choroby 
kluczowe znaczenie ma skład środków 
spożywczych. Produkty bezglutenowe
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przepisom rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 oraz być zgodne z zawartymi w 
nim wymogami. Przed rozpoczęciem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy zakończyć dostosowania techniczne 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
żywieniowe „produkt bezglutenowy” i 
„produkt o bardzo niskiej zawartości 
glutenu” oraz powiązane warunki 
stosowania regulowane przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009.

powinny zatem wchodzić w zakres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Celiakia to choroba autoimmunologiczna, którą można kontrolować poprzez bezwzględne 
unikanie środków spożywczych zawierających gluten. W przypadku nieprzestrzegania ścisłej 
diety chorym grożą ciężkie powikłania, np. rak jelita. Jak wyjaśnia Komisja w punkcie 15 
preambuły, utrzymanie zakładanej adekwatności odżywczej żywności jest kluczowe dla 
niektórych ściśle określonych, szczególnie wrażliwych grup populacji.

Poprawka 61
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Produkty zawierające takie 
określenia, jak „zastąpienie posiłku w 
celu kontroli masy ciała” oraz „całkowite 
zastąpienie diety w celu kontroli masy 
ciała”, są uznawane za środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz podlegają przepisom szczegółowym 
przyjętym na podstawie dyrektywy 
96/8/WE. Na rynku pojawia się jednak 
coraz więcej żywności przeznaczonej dla 
ogółu populacji, opatrzonej podobnymi 
oświadczeniami przedstawianymi jako 
oświadczenia zdrowotne dotyczące 
kontroli masy ciała. Aby wyeliminować 
wszelkie przypadki potencjalnych pomyłek 

skreślony
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w odniesieniu do wprowadzanej do obrotu 
żywności w celu kontroli masy ciała oraz 
aby zapewnić pewność prawa i spójność 
przepisów Unii, oświadczenia te powinny 
podlegać wyłącznie przepisom 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oraz 
być zgodne z zawartymi w nim wymogami. 
Przed rozpoczęciem stosowania 
niniejszego rozporządzenia należy 
zakończyć dostosowania techniczne na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
zdrowotne odnoszące się do kontroli masy 
ciała w przypadku produktów z 
określeniem „zastąpienie posiłku w celu 
kontroli masy ciała” i „całkowite 
zastąpienie diety w celu kontroli masy 
ciała” oraz do powiązanych warunków 
stosowania regulowanych przepisami 
dyrektywy (WE) nr 96/8/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty stosowane w ramach bardzo niskoenergetycznej diety (VLCD) są środkami 
spożywczymi o charakterze dietetycznym i pracownicy służby zdrowia zalecają je w 
szczególnych przypadkach w celu zmniejszenia masy ciała przed operacjami lub w pewnych 
innych okolicznościach. Stosowanie diety bardzo niskoenergetycznej polega na dostarczaniu 
800 kcal dziennie i w związku z tym wymaga konsultacji z pracownikiem służby zdrowia. W 
przypadku gdy produkty VLCD nie zostaną objęte odrębnymi przepisami, należy je jednak 
uwzględnić w kategorii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.

Poprawka 62
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Produkty zawierające takie określenia, 
jak „zastąpienie posiłku w celu kontroli 
masy ciała” oraz „całkowite zastąpienie 
diety w celu kontroli masy ciała”, są 
uznawane za środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz podlegają przepisom szczegółowym 

(27) Produkty zawierające takie określenia, 
jak „zastąpienie posiłku w celu kontroli 
masy ciała” oraz „całkowite zastąpienie 
diety w celu kontroli masy ciała”, są 
uznawane za środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz podlegają przepisom szczegółowym 
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przyjętym na podstawie dyrektywy 
96/8/WE. Na rynku pojawia się jednak 
coraz więcej żywności przeznaczonej dla 
ogółu populacji, opatrzonej podobnymi 
oświadczeniami przedstawianymi jako 
oświadczenia zdrowotne dotyczące 
kontroli masy ciała. Aby wyeliminować 
wszelkie przypadki potencjalnych pomyłek 
w odniesieniu do wprowadzanej do obrotu 
żywności w celu kontroli masy ciała oraz 
aby zapewnić pewność prawa i spójność 
przepisów Unii, oświadczenia te powinny 
podlegać wyłącznie przepisom 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oraz 
być zgodne z zawartymi w nim wymogami.
Przed rozpoczęciem stosowania 
niniejszego rozporządzenia należy 
zakończyć dostosowania techniczne na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
zdrowotne odnoszące się do kontroli masy 
ciała w przypadku produktów z 
określeniem „zastąpienie posiłku w celu 
kontroli masy ciała” i „całkowite 
zastąpienie diety w celu kontroli masy 
ciała” oraz do powiązanych warunków 
stosowania regulowanych przepisami 
dyrektywy (WE) nr 96/8/WE.

przyjętym na podstawie dyrektywy 
96/8/WE. Na rynku pojawia się jednak 
coraz więcej żywności przeznaczonej dla 
ogółu populacji, opatrzonej podobnymi 
oświadczeniami przedstawianymi jako 
oświadczenia zdrowotne dotyczące 
kontroli masy ciała. Aby wyeliminować 
wszelkie przypadki potencjalnych pomyłek 
w odniesieniu do wprowadzanej do obrotu 
żywności w celu kontroli masy ciała, 
należy zachować w niniejszym 
rozporządzeniu środki spożywcze do 
użycia w dietach o obniżonej 
energetyczności w celu redukcji masy 
ciała. Żywność wchodząca w ramy diet 
bardzo niskoenergetycznych (poniżej 800 
kcal dziennie) – ze względu na zagrożenia, 
jakie niesie ona dla zdrowia ludzkiego, 
oraz niezbędne kontrole podczas jej 
stosowania – powinna być regulowana 
dyrektywą 1999/21/WE.

Or. fr

Poprawka 63
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Obecnie na szczeblu unijnym nie 
ma szczegółowych przepisów 
harmonizujących skład, etykietowanie i 
stosowanie „mleka przeznaczonego dla 
małych dzieci”, tzn. mleka 
przedstawianego jako najbardziej 
odpowiednie dla dzieci w wieku od 
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jednego do trzech lat. Niektóre rodzaje 
takiego mleka są obecnie określane przez 
podmioty rynkowe na mocy dyrektywy 
2009/39/WE jako „środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego”; inne natomiast nie są tak 
definiowane. Ponadto, chociaż niektóre 
rodzaje takiego mleka są wprowadzane do 
obrotu jako tzw. growing milks, nie ma 
mocnych dowodów naukowych 
wskazujących na wartość dodaną takich 
produktów z punktu widzenia zdrowia czy 
odżywiania, w porównaniu ze zwykłym
mlekiem. Sytuacja ta jest przeszkodą dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
jej wynikiem jest nierówny poziom 
ochrony konsumenta w Unii. Aby zaradzić 
tej sytuacji, „mleko przeznaczone dla 
małych dzieci” powinno podlegać 
przepisom rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 oraz być zgodne z zawartymi w 
nim wymogami. Ponadto Komisja, po 
konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, powinna 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w sprawie zalet 
specjalnych przepisów dotyczących składu 
i etykietowania mleka przeznaczonego dla 
małych dzieci, i zaproponować 
odpowiednie środki.

Or. en

Poprawka 64
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Obecnie na szczeblu unijnym nie 
ma szczegółowych przepisów dotyczących 
składu, etykietowania i stosowania tak 
zwanych „diet bardzo 
niskoenergetycznych” (VLCD), 
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oznaczających całkowite zastąpienie 
posiłku produktami poniżej 800 kcal. Ze 
względu na zagrożenia zdrowotne, jakie 
pociągają za sobą, VLCD powinny być 
dostępne wyłącznie pod kontrolą lekarską 
i powinny być uregulowane dyrektywą 
Komisji 1999/21/WE.

Or. en

Poprawka 65
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Kategorie żywności objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia podlegają 
przepisom ogólnym dotyczącym 
etykietowania zawartym w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności1, bez 
uszczerbku dla szczególnych wymogów 
dotyczących etykietowania, prezentacji i 
reklamowania określonych w niniejszym 
rozporządzeniu i które mają zostać 
przyjęte jako akty delegowane. 
Racjonalnym rozwiązaniem jest 
wydłużenie okresu przejściowego w 
odniesieniu do zmian w zakresie 
etykietowania określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 dla 
kategorii środków spożywczych objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z terminami rozpoczęcia 
stosowania przepisów aktów 
delegowanych.
_______________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. en



AM\885312PL.doc 51/100 PE478.332v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnego dublowania zmian w zakresie etykietowania, terminy wdrożenia 
zmienionego rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności powinny zostać dostosowane do terminów wdrożenia aktów delegowanych 
przewidzianych w odniesieniu do produktów objętych zakresem przedmiotowego 
rozporządzenia, w których określone zostaną także dodatkowe wymogi szczególne w zakresie 
etykietowania.

Poprawka 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Kategorie żywności objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia podlegają 
przepisom ogólnym dotyczącym 
etykietowania zawartym w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności1, niezależnie 
od szczególnych wymogów dotyczących 
etykietowania, prezentacji i reklamowania 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
i które mają zostać przyjęte w drodze 
aktów delegowanych. Racjonalnym 
rozwiązaniem jest wydłużenie okresu 
przejściowego w odniesieniu do zmian w 
zakresie etykietowania określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 dla 
kategorii środków spożywczych objętych 
niniejszym rozporządzeniem zgodnie z 
terminami stosowania przepisów aktów 
delegowanych.
_______________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnego powielania zmian w zakresie etykietowania, terminy wdrożenia 
zmienionego rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności powinny zostać dostosowane do terminów wdrożenia aktów delegowanych 
przewidzianych w odniesieniu do produktów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, w 
których określone zostaną także dodatkowe wymogi szczególne w zakresie etykietowania.

Poprawka 67
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W celu ułatwienia małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu do 
rynku, którego niektóre sektory – np. 
sektor żywności dla dzieci i sektor 
żywności przeznaczenia medycznego –
wydają się zdominowane przez wąską 
grupę dużych przedsiębiorstw, Komisja w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami powinna przyjąć wytyczne, aby 
pomóc przedsiębiorstwom, zwłaszcza 
MŚP, w spełnieniu wymogów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu i tym samym 
ułatwić konkurencyjność i innowacyjność.

Or. en

Poprawka 68
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wymogi dotyczące składu i informacji 
w odniesieniu do następujących kategorii 
żywności:

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wymogi dotyczące składu i informacji 
w odniesieniu do następujących kategorii 
środków spożywczych specjalnego 
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przeznaczenia żywieniowego:

Or. en

Poprawka 69
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wymogi dotyczące składu i informacji 
w odniesieniu do następujących kategorii 
żywności:

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wymogi dotyczące składu i informacji 
w odniesieniu do następujących kategorii 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego:

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre mające zasadnicze znaczenie zabezpieczenia określone w obowiązującej dyrektywie 
ramowej w sprawie produktów dietetycznych (2009/39/WE) i w związanych z nią dyrektywach 
pionowych zostały usunięte ze szkodą dla konsumentów należących do szczególnie wrażliwych 
grup populacji, którzy potrzebują środków spożywczych ze specjalnie dobranymi składnikami 
w celu ułatwienia im stosowania diety wynikającej ze szczególnych warunków zdrowotnych. 
Wniosek Komisji niesie z sobą – za sprawą ograniczenia zakresu stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia – zagrożenie w postaci osłabienia zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 
należących do szczególnie wrażliwych grup populacji i ograniczenia możliwości w zakresie 
przyszłych innowacji opartych na nowych rozwiązaniach naukowych.

Poprawka 70
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wymogi dotyczące składu i informacji 
w odniesieniu do następujących kategorii 
żywności:

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wymogi dotyczące składu i informacji 
w odniesieniu do następujących kategorii 
żywności specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego:
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Or. fr

Poprawka 71
Gianni Pittella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt;

a) preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia zdrowych niemowląt;

Or. en

Poprawka 72
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt;

a) preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia zdrowych niemowląt;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z obowiązującymi przepisami (dyrektywą 2006/141/WE w sprawie 
preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt) i danymi naukowymi, na których przepisy te się opierają, należy koniecznie w 
przypadku kategorii preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt umieścić wyraźne odniesienie do zdrowych niemowląt. 
Zapobiegłoby to także ewentualnemu myleniu tych preparatów z żywnością specjalnego 
przeznaczenia medycznego, które przeznaczone są dla chorych niemowląt.

Poprawka 73
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt;

a) preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt i preparatów do dalszego 
żywienia zdrowych niemowląt;

Or. fr

Poprawka 74
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetworzonej żywności na bazie zbóż i 
żywności dla niemowląt i małych dzieci;

b) przetworzonej żywności na bazie zbóż i 
żywności dla zdrowych niemowląt i 
małych dzieci;

Or. fr

Poprawka 75
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci;

Or. en

Uzasadnienie

Napoje na bazie mleka przeznaczone dla małych dzieci, znane także jako mleko dla niemowląt 
lub mleko modyfikowane typu „growing up”, są specjalnie opracowanymi, bogatymi w 
składniki odżywcze produktami, które przyczyniają się do zaspokajania potrzeb żywieniowych 
małych dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy.
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Poprawka 76
Gianni Pittella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu;

Or. en

Poprawka 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie uwzględnić tę kategorię w definicji zawartej w nowym rozporządzeniu, aby 
nie stwarzać zamieszania podczas rozróżniania pomiędzy środkami spożywczymi 
przeznaczonymi dla osób chorych a oświadczeniami żywieniowymi. Oznaczenie „produkt 
bezglutenowy” nie może być objęte przepisami rozporządzenia 1924/2006/WE, które reguluje 
przekazywanie informacji handlowych ogółowi społeczeństwa, ponieważ oznaczony w ten 
sposób produkt nie ma szczególnych, korzystnych właściwości odżywczych dla większości 
ludzi.

Poprawka 78
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środków spożywczych, które są 
przeznaczone dla osób z nietolerancją 
glutenu;

Or. de

Uzasadnienie

Celiakia to choroba autoimmunologiczna, którą można kontrolować poprzez bezwzględne 
unikanie środków spożywczych zawierających gluten. W przypadku nieprzestrzegania ścisłej 
diety chorym grożą ciężkie powikłania, np. rak jelita. Jak wyjaśnia Komisja w punkcie 15 
preambuły utrzymanie zakładanej adekwatności odżywczej żywności jest kluczowe dla 
niektórych ściśle określonych, szczególnie wrażliwych grup populacji.

Poprawka 79
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu;

Or. fr

Poprawka 80
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) żywności pomagającej w zmniejszaniu 
i kontrolowaniu wagi ciała;

Or. en

Poprawka 81
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środków spożywczych do użycia w 
dietach o obniżonej energetyczności w 
celu redukcji masy ciała;

Or. fr

Poprawka 82
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) żywności zaspokajającej potrzeby 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym;

Or. en

Poprawka 83
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) środków spożywczych zaspokajających 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym;

Or. de

Uzasadnienie

Osoby, które podejmują intensywny wysiłek fizyczny, potrzebują specjalnych środków 
spożywczych spełniających wymogi odżywcze i fizjologiczne. Dotychczas takie środki 
spożywcze były regulowane na mocy dyrektywy ramowej 2009/39/WE w sprawie produktów 
dietetycznych. Gdyby te środki spożywcze nie wchodziły w zakres stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia, w wielu państwach członkowskich nie mogłyby być sprzedawane ze względu 
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na brak zezwolenia.

Poprawka 84
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera cc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu.

Or. en

Poprawka 85
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera cc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) pozostałych środków spożywczych dla 
niemowląt i małych dzieci.

Or. de

Uzasadnienie

Na rynku dostępnych jest wiele środków spożywczych dla niemowląt i małych dzieci, np. 
herbatki dla dzieci i żywność dla noworodków. Aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony 
konsumentów, środki te powinny wchodzić w zakres stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 86
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nniejsze rozporządzenie określa 
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przepisy dotyczące wprowadzania do 
obrotu innych środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia wprowadzania na rynek przyszłych innowacji opartych na konkretnych 
przesłankach naukowych należy ustanowić kategorię innych środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, aby skutecznie reagować na rozwijającą się wiedzę 
naukową i potrzeby konsumentów.

Poprawka 87
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przetworzonej żywności na bazie zbóż, 
oraz

(i) przetworzonej żywności na bazie zbóż.

Or. en

Uzasadnienie

Mleko przeznaczone dla małych dzieci, znane także jako mleko modyfikowane typu „growing 
up” lub mleko dla niemowląt, jest specjalnie opracowanym, bogatym w składniki odżywcze 
produktem, który przyczynia się do zaspokajania potrzeb żywieniowych małych dzieci w wieku 
od 12 do 36 miesięcy. W międzynarodowych standardach potwierdzono, że niemowlęta w 
wieku od 6 do 36 miesięcy wymagają specjalnych preparatów, i od 1987 r. jest to 
uwzględnione w normach Kodeksu Żywnościowego dotyczących preparatów do dalszego 
karmienia niemowląt i małych dzieci.

Poprawka 88
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g) – punkt (ii)



AM\885312PL.doc 61/100 PE478.332v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) mleka przeznaczonego dla małych 
dzieci;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie mleka przeznaczonego dla małych dzieci z definicji środków spożywczych dla 
dzieci spowoduje osłabienie środków w zakresie bezpieczeństwa żywności, brak specjalnego 
doboru składników odżywczych oraz brak harmonizacji wśród państw członkowskich UE. W 
konsekwencji produkty te będą regulowane jako środki spożywcze ogólnego przeznaczenia, a 
tym samym podlegać będą kryteriom żywieniowym i kryteriom bezpieczeństwa określonym dla 
osób dorosłych, które nie są odpowiednie dla dzieci w wieku do 12 do 36 miesięcy. Niezależna 
ocena naukowa przeprowadzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
powinna precyzyjnie określić potrzeby żywieniowe konsumentów należących do tej 
szczególnie wrażliwej grupy populacji.

Poprawka 89
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) mleka przeznaczonego dla małych 
dzieci;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy ignorować faktu, że tzw. growing milks są już wprowadzane do obrotu oraz że są 
one przeznaczone dla małych dzieci. Ze względu na swój charakter produkty te spełniają 
wymogi „produktów dla dzieci”. Kontrsprawozdawca tym samym zgadza się, aby EFSA 
sporządził sprawozdanie zgodnie z propozycją sprawozdawcy. Do tego momentu jednak 
odpowiednim rozwiązaniem byłoby, aby te środki spożywcze pozostały objęte przedmiotowym 
rozporządzeniem.

Poprawka 90
Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) mleka przeznaczonego dla małych 
dzieci;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Tzw. mleko dla dzieci lub mleko modyfikowane typu „growing up” powinny wchodzić w 
zakres stosowania dyrektywy, podobnie jak wszystkie środki spożywcze przeznaczone dla 
niemowląt i małych dzieci.

Poprawka 91
Iliana Ivanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego” oznacza żywność 
przeznaczoną do dietetycznego odżywiania 
pacjentów, stosowaną pod nadzorem 
lekarza. Żywność ta jest przeznaczona do 
wyłącznego lub częściowego żywienia 
pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub 
zaburzoną zdolnością przyjmowania, 
trawienia, wchłaniania, metabolizowania 
lub wydalania zwykłej żywności lub 
niektórych składników odżywczych w niej 
zawartych, bądź pacjentów z innymi 
ustalonymi medycznie wymaganiami 
żywieniowymi, w przypadku których 
dietetyczne odżywianie nie może zostać 
osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej 
diety.

h) „żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego” oznacza żywność 
przeznaczoną do dietetycznego odżywiania 
pacjentów, stosowaną pod nadzorem 
lekarza. Żywność ta jest przeznaczona do 
wyłącznego lub częściowego żywienia 
pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub 
zaburzoną zdolnością przyjmowania, 
trawienia, wchłaniania, metabolizowania 
lub wydalania zwykłej żywności lub 
niektórych składników odżywczych w niej 
zawartych, bądź pacjentów z innymi 
ustalonymi medycznie wymaganiami 
żywieniowymi, w przypadku których 
dietetyczne odżywianie nie może zostać 
osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej 
diety. Żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego obejmuje także diety bardzo 
niskoenergetyczne (VLCD) polegające na 
całkowitym zastąpieniu posiłku 
produktami poniżej 800 kcal.
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Or. en

Poprawka 92
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego” oznacza żywność 
przeznaczoną do dietetycznego odżywiania 
pacjentów, stosowaną pod nadzorem 
lekarza. Żywność ta jest przeznaczona do 
wyłącznego lub częściowego żywienia 
pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub 
zaburzoną zdolnością przyjmowania, 
trawienia, wchłaniania, metabolizowania 
lub wydalania zwykłej żywności lub 
niektórych składników odżywczych w niej 
zawartych, bądź pacjentów z innymi 
ustalonymi medycznie wymaganiami 
żywieniowymi, w przypadku których 
dietetyczne odżywianie nie może zostać 
osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej 
diety.

h) „żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego” oznacza żywność 
przeznaczoną do dietetycznego odżywiania 
pacjentów, stosowaną pod nadzorem
lekarza. Żywność ta jest przeznaczona do 
wyłącznego lub częściowego żywienia 
pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub 
zaburzoną zdolnością przyjmowania, 
trawienia, wchłaniania, metabolizowania 
lub wydalania zwykłej żywności lub 
niektórych składników odżywczych w niej 
zawartych, bądź pacjentów z innymi 
ustalonymi medycznie wymaganiami 
żywieniowymi, w przypadku których 
dietetyczne odżywianie nie może zostać 
osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej 
diety. Środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego zawierają 
także preparaty spożywcze stosowane w 
dietach bardzo niskoenergetycznych.

Or. fr

Poprawka 93
Gianni Pittella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) termin „środki spożywcze dla osób z 
nietolerancją glutenu” oznacza środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, które są specjalnie 
produkowane, przygotowywane i/lub 
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przetwarzane, aby zaspokoić szczególne 
potrzeby dietetyczne osób z nietolerancją 
glutenu.

Or. en

Poprawka 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) termin „środki spożywcze dla osób z 
nietolerancją glutenu” oznacza środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, które są specjalnie 
produkowane, przygotowywane i/lub 
przetwarzane, aby zaspokoić szczególne 
potrzeby dietetyczne osób z nietolerancją 
glutenu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie uwzględnić tę kategorię w definicji zawartej w nowym rozporządzeniu, aby 
nie stwarzać zamieszania podczas rozróżniania pomiędzy środkami spożywczymi 
przeznaczonymi dla osób chorych a oświadczeniami żywieniowymi. Oznaczenie „produkt 
bezglutenowy” nie może być objęte przepisami rozporządzenia 1924/2006/WE, które reguluje 
przekazywanie informacji handlowych ogółowi społeczeństwa, ponieważ oznaczony w ten 
sposób produkt nie ma szczególnych, korzystnych właściwości odżywczych dla większości 
ludzi.

Poprawka 95
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) termin „środki spożywcze dla osób z 
nietolerancją glutenu” oznacza środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
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żywieniowego, które są specjalnie 
produkowane, przygotowywane i/lub 
przetwarzane, aby zaspokoić szczególne 
potrzeby dietetyczne osób z nietolerancją 
glutenu.

Or. fr

Poprawka 96
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) termin „żywność specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego” oznacza 
środki spożywcze, które – ze względu na 
ich specjalny skład lub proces produkcji –
można wyraźnie odróżnić od środków 
spożywczych przeznaczonych do 
normalnego spożycia i które są 
odpowiednie dla odnośnych celów 
żywieniowych, oraz które są wprowadzane 
do obrotu w taki sposób, aby wskazywać 
na taką odpowiedniość.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy środkami spożywczymi specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego a środkami spożywczymi przeznaczonymi do normalnego 
spożycia, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno konsumentów wymagających specjalnego 
sposobu odżywiania jak i normalnych konsumentów.

Poprawka 97
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) termin „środki spożywcze do użycia w 
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dietach o obniżonej energetyczności” 
oznacza żywność o specjalnym składzie, w 
sytuacji gdy jest ona stosowana zgodnie z 
zaleceniami producenta w celu 
zastąpienia całości lub części 
przyjmowanych w ciągu dnia posiłków. Te 
środki spożywcze dzielą się na trzy 
kategorie:
(i) produkty prezentowane jako substytut 
całodziennej diety;
(ii) produkty prezentowane jako substytut 
jednego posiłku lub większej liczby 
posiłków w ciągu dnia;
(iii) produkty prezentowane jako substytut 
części posiłku.
Nie zawierają one produktów lub 
preparatów mających stanowić substytut 
przyjmowanych w ciągu dnia posiłków 
podczas diety bardzo niskoenergetycznej 
(poniżej 800 kcal dziennie), które wchodzą 
w zakres środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki w art. 1 ust. 1 dotyczącej zachowania w zakresie stosowania 
przedmiotowego rozporządzenia środków spożywczych do użycia w dietach o obniżonej 
energetyczności. Należy ponadto włączyć produkty stosowane w ramach wychodzenia z diety 
umożliwiające stopniowe nauczenie się od nowa spożywania zróżnicowanej żywności bez 
ryzyka ponownego zwiększenia masy ciała.

Poprawka 98
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) termin „żywność pomagająca w 
zmniejszaniu i kontrolowaniu wagi”
oznacza żywność o specjalnym składzie, w 
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sytuacji gdy jest ona stosowana zgodnie z 
zaleceniami producenta w celu 
zastąpienia całości lub części 
przyjmowanych w ciągu dnia posiłków:
(i) do użycia w dietach o obniżonej 
energetyczności w celu obniżenia masy 
ciała. Żywność ta dzieli się na dwie 
kategorie:
– produkty prezentowane jako substytut 
całodziennej diety (dieta 
niskoenergetyczna i dieta bardzo 
niskoenergetyczna);
– produkty prezentowane jako substytut 
jednego posiłku lub większej liczby 
posiłków w ciągu dnia (zastępowanie 
posiłku);
(ii) do użycia w celu kontrolowania wagi 
(produkty prezentowane jako danie, część 
posiłku, lekki posiłek lub przekąska);

Or. en

Poprawka 99
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hc) termin „żywność zaspokajająca 
potrzeby organizmu przy intensywnym 
wysiłku fizycznym” oznacza żywność o 
specjalnym składzie prezentowaną jako 
forma zaspokojenia wydatków 
energetycznych organizmu związanych z 
intensywnym wysiłkiem fizycznym, 
zwłaszcza w przypadku sportowców;

Or. en

Uzasadnienie

Środki spożywcze zaspokajające potrzeby organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym są 
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specjalnie przetworzonymi środkami spożywczymi o szczególnym składzie, które zapewniają 
zdrowe odżywianie podczas uprawiania sportów wyczynowych i innych ćwiczeń fizycznych.
Aby przygotować się do intensywnego i/lub wysokiej klasy wyczynu sportowego, a także w 
celu utrzymania odpowiedniego poziomu energetycznego oraz późniejszej regeneracji, 
organizm potrzebuje produktów o specjalnym składzie, które zapewniają odpowiednią i 
skuteczną podaż płynów i składników odżywczych (takich jak węglowodany).

Poprawka 100
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hd) termin „środki spożywcze dla osób z 
nietolerancją glutenu” oznacza środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, które są specjalnie 
produkowane, przygotowywane i/lub 
przetwarzane, aby zaspokoić szczególne 
potrzeby dietetyczne osób z nietolerancją 
glutenu.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z mających zasadnicze znaczenie zabezpieczeń, które zawarte są w obowiązującej 
dietetycznej dyrektywie ramowej (2009/39/WE), zwłaszcza te dotyczące „żywności dla osób z 
nietolerancją glutenu”, zostały usunięte z zakresu stosowania proponowanego przeglądu ze 
szkodą dla osób cierpiących na celiakię. Te środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego uznawane są na szczeblu międzynarodowym przez niedawno zmienione normy 
Kodeksu żywnościowego 118-1979 (zmienione w 2008 r.) dotyczące środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia dietetycznego dla osób z nietolerancją glutenu.

Poprawka 101
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci” oraz „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”, 
z uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz w stosownych 
przypadkach istotnych zmian na poziomie 
międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 102
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci” oraz „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz w stosownych 
przypadkach istotnych zmian na poziomie 
międzynarodowym.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci”, „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”, 
„żywności pomagającej w zmniejszaniu i 
kontrolowaniu wagi”, „żywności 
zaspokajającej potrzeby organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym” oraz 
„środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, z uwzględnieniem 
postępu naukowo-technicznego oraz w 
stosownych przypadkach istotnych zmian 
na poziomie międzynarodowym.
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Or. en

Uzasadnienie

Niektóre mające zasadnicze znaczenie zabezpieczenia określone w obowiązującej dyrektywie 
ramowej w sprawie produktów dietetycznych zostały usunięte ze szkodą dla konsumentów 
należących do szczególnie wrażliwych grup populacji, którzy potrzebują środków 
spożywczych ze specjalnie dobranymi składnikami w celu ułatwienia im stosowania diety 
wynikającej ze szczególnych warunków. Wniosek Komisji niesie z sobą – za sprawą 
ograniczenia zakresu stosowania przedmiotowego rozporządzenia – zagrożenie w postaci 
osłabienia zdrowia i bezpieczeństwa tych grup konsumentów.

Poprawka 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci” oraz „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz w stosownych 
przypadkach istotnych zmian na poziomie 
międzynarodowym.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci”, „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”
oraz „środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, z uwzględnieniem 
postępu naukowo-technicznego oraz w 
stosownych przypadkach istotnych zmian 
na poziomie międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 104
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci” oraz „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz w stosownych 
przypadkach istotnych zmian na poziomie 
międzynarodowym.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci”, „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”
oraz „środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, z uwzględnieniem 
postępu naukowo-technicznego oraz w 
stosownych przypadkach istotnych zmian 
na poziomie międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 105
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci” oraz „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz w stosownych 
przypadkach istotnych zmian na poziomie 
międzynarodowym.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci”, „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego” 
oraz „środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu”, z uwzględnieniem 
postępu naukowo-technicznego oraz w 
stosownych przypadkach istotnych zmian 
na poziomie międzynarodowym.

Or. fr
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Poprawka 106
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci” oraz „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego”, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz w stosownych 
przypadkach istotnych zmian na poziomie 
międzynarodowym.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15 w celu dostosowania 
definicji „preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt”, „preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt”, 
„przetworzonej żywności na bazie zbóż” i 
„żywności dla dzieci”, „żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego” 
oraz „środków spożywczych do użycia w 
dietach o obniżonej energetyczności w 
celu redukcji masy ciała”, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz w stosownych 
przypadkach istotnych zmian na poziomie 
międzynarodowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki w art. 1 ust. 1 dotyczącej zachowania w zakresie stosowania 
przedmiotowego rozporządzenia środków spożywczych do użycia w dietach o obniżonej 
energetyczności w celu redukcji masy ciała.

Poprawka 107
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
może być wprowadzana na rynek 
wyłącznie w przypadku, gdy jest ona 
zgodna z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 2, 
może być wprowadzana na rynek 
wyłącznie w przypadku, gdy jest ona 
zgodna z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 108
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
może być wprowadzana na rynek 
wyłącznie w przypadku, gdy jest ona 
zgodna z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 
2a, może być wprowadzana na rynek 
wyłącznie w przypadku, gdy jest ona 
zgodna z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem art. 1 ust. 2a. Ten przepis należy stosować w 
odniesieniu do wszystkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Poprawka 109
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W etykietowaniu, prezentacji i 
reklamowaniu środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia 
zabrania się:
a) stosowania zwrotu „specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego” 
umieszczonego osobno lub w połączeniu z 
innymi sformułowaniami w celu opisania 
tych środków spożywczych;
b) stosowania wszelkich innych oznaczeń 
lub prezentacji mogących sprawiać 
wrażenie, że chodzi o jeden z produktów, o 
których mowa w art. 1.
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Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi tutaj o uwzględnienie klauzuli zawartej w dyrektywie 2009/39/WE umożliwiającej 
uniknięcie sytuacji, w której środek spożywczy spełniający tylko jeden odrębny wymóg mógłby 
sprawiać wrażenie, że może być stosowany przez kategorie populacji lub w dietach 
określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka 110
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W etykietowaniu, prezentacji i 
reklamowaniu środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia 
zabrania się:
a) stosowania zwrotu „specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego”
umieszczonego osobno lub w połączeniu z 
innymi sformułowaniami w celu opisania 
tych środków spożywczych;
b) stosowania wszelkich innych oznaczeń 
lub prezentacji mogących sprawiać 
wrażenie, że chodzi o jeden z produktów, o 
których mowa w art. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Aby nie wprowadzać konsumenta w błąd, istnieje potrzeba zachowania przepisu podobnego 
do tego zawartego w art. 2 ust. 2 lit. b) obowiązującej dyrektywy ramowej w celu zapewnienia 
tego, by jedynie produkty zgodne z rozporządzeniem mogły być prezentowane jako produkty 
zaspokajające konkretne potrzeby docelowych grup populacji.

Poprawka 111
Gianni Pittella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli oczywiste jest, że żywność, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, może stanowić 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz 
że nie można w zadowalającym stopniu 
ograniczyć takiego zagrożenia za pomocą 
środków przyjętych przez zainteresowane 
państwo lub państwa członkowskie, 
Komisja z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego 
bezzwłocznie przyjmuje wszelkie 
odpowiednie środki tymczasowe 
stosowane w stanach zagrożenia, w tym 
środki mające na celu ograniczenie lub 
zakaz wprowadzania na rynek danej 
żywności, zależnie od powagi sytuacji. 
Środki te są przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 
2.

1. Jeżeli oczywiste jest, że żywność, o 
której mowa w art. 1 ust. 1 i 2, może 
stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia 
ludzi oraz że nie można w zadowalającym 
stopniu ograniczyć takiego zagrożenia za 
pomocą środków przyjętych przez 
zainteresowane państwo lub państwa 
członkowskie, Komisja z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego bezzwłocznie przyjmuje 
wszelkie odpowiednie środki tymczasowe 
stosowane w stanach zagrożenia, w tym 
środki mające na celu ograniczenie lub 
zakaz wprowadzania na rynek danej 
żywności, zależnie od powagi sytuacji. 
Środki te są przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 112
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli oczywiste jest, że żywność, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, może stanowić 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz 
że nie można w zadowalającym stopniu 
ograniczyć takiego zagrożenia za pomocą 
środków przyjętych przez zainteresowane 
państwo lub państwa członkowskie, 
Komisja z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego 
bezzwłocznie przyjmuje wszelkie 
odpowiednie środki tymczasowe 

1. Jeżeli oczywiste jest, że żywność, o 
której mowa w art. 1 ust. 1 i 2a, może 
stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia 
ludzi oraz że nie można w zadowalającym 
stopniu ograniczyć takiego zagrożenia za 
pomocą środków przyjętych przez 
zainteresowane państwo lub państwa 
członkowskie, Komisja z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego bezzwłocznie przyjmuje 
wszelkie odpowiednie środki tymczasowe 
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stosowane w stanach zagrożenia, w tym 
środki mające na celu ograniczenie lub 
zakaz wprowadzania na rynek danej 
żywności, zależnie od powagi sytuacji. 
Środki te są przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 
2.

stosowane w stanach zagrożenia, w tym 
środki mające na celu ograniczenie lub 
zakaz wprowadzania na rynek danej 
żywności, zależnie od powagi sytuacji. 
Środki te są przyjmowane na mocy aktów 
wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem art. 1 ust. 2a. Ten przepis należy stosować w 
odniesieniu do wszystkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Poprawka 113
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
spełnia wszelkie wymogi prawa Unii 
mające zastosowanie do żywności.

1. Żywność, o której mowa w art. 1, 
spełnia wszelkie wymogi prawa Unii 
mające zastosowanie do żywności, z 
zastrzeżeniem dokonanych w tym zakresie 
zmian w celu zapewnienia zgodności tych 
wymogów z definicjami określonymi w 
art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty objęte przedmiotowym rozporządzeniem są środkami spożywczymi specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i dlatego ich skład oraz prezentacja muszą być odpowiednie dla 
osób, dla których są one głównie przeznaczone.

Poprawka 114
Gianni Pittella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skład żywności, o której mowa w art. 1 
ust. 1, jest taki, że umożliwia właściwe 
zaspokojenie potrzeb żywieniowych osób, 
dla których jest przeznaczona, i jest 
odpowiedni dla tych osób zgodnie z 
ogólnie przyjętymi danymi naukowymi.

1. Skład żywności, o której mowa w art. 1 
ust. 1 i 2, jest taki, że umożliwia właściwe 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
żywieniowych osób, dla których jest 
przeznaczona, i jest odpowiedni dla tych 
osób zgodnie z ogólnie przyjętymi danymi 
naukowymi.

Or. en

Poprawka 115
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skład żywności, o której mowa w art. 1 
ust. 1, jest taki, że umożliwia właściwe 
zaspokojenie potrzeb żywieniowych osób, 
dla których jest przeznaczona, i jest 
odpowiedni dla tych osób zgodnie z 
ogólnie przyjętymi danymi naukowymi.

1. Skład żywności, o której mowa w art. 1 
ust. 1 i 2a, jest taki, że umożliwia właściwe 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
żywieniowych osób, dla których jest 
przeznaczona, i jest odpowiedni dla tych 
osób zgodnie z ogólnie przyjętymi danymi 
naukowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem art. 1 ust. 2a. Ten przepis należy stosować w 
odniesieniu do wszystkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Poprawka 116
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
nie zawiera żadnych substancji w ilości 
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia osób, 
dla których jest przeznaczona.

2. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 
2, nie zawiera żadnych substancji w ilości 
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia osób, 
dla których jest przeznaczona.

Or. en

Poprawka 117
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
nie zawiera żadnych substancji w ilości 
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia osób, 
dla których jest przeznaczona.

2. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 
2a, nie zawiera żadnych substancji w ilości 
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia osób, 
dla których jest przeznaczona.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem art. 1 ust. 2a. Ten przepis należy stosować w 
odniesieniu do wszystkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Poprawka 118
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1, zapewnia adekwatne 
informacje i nie może wprowadzać w błąd.

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1 i 2, zapewnia adekwatne 
informacje, nie może wprowadzać w błąd i 
nie przypisuje takim produktom 
właściwości w zakresie profilaktyki, 
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leczenia lub zwalczania choroby ani też 
nie sugeruje takich właściwości.

Or. en

Poprawka 119
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1, zapewnia adekwatne 
informacje i nie może wprowadzać w błąd.

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1 i 2a, zapewnia adekwatne 
informacje, nie może wprowadzać w błąd i 
nie przypisuje takim produktom 
właściwości w zakresie profilaktyki, 
leczenia lub usuwania choroby ani też nie 
sugeruje takich właściwości.

Or. en

Uzasadnienie

To brzmienie jest spójne z treścią obowiązującej dyrektywy ramowej. Dostosowanie w 
związku z wprowadzeniem art. 1 ust. 2a. Ten przepis należy stosować w odniesieniu do 
wszystkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Poprawka 120
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1, zapewnia adekwatne 
informacje i nie może wprowadzać w błąd.

3. Etykietowanie, prezentowanie i 
reklamowanie żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1, zapewnia adekwatne 
informacje, nie może wprowadzać w błąd i 
powinno opierać się na dowodach 
naukowych zatwierdzonych przez Urząd.

Or. pt
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Poprawka 121
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu umożliwienia skutecznego i 
ukierunkowanego na bezpieczeństwo 
monitorowania podmioty działające w 
branży spożywczej wprowadzające na 
rynek środki spożywcze, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, powiadamiają właściwe 
władze państwa lub państw 
członkowskich, w których produkt jest 
wprowadzany do obrotu, poprzez 
dostarczenie próbki/wzoru etykiety przed 
wprowadzeniem go do obrotu; właściwe 
władze odpowiednich państw 
członkowskich publicznie udostępniają 
przepisy dotyczące procedury 
powiadamiania.

Or. en

Uzasadnienie

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Poprawka 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie użyteczne informacje lub 
zalecenia dotyczące kategorii żywności, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, mogą być 
rozpowszechniane wyłącznie przez osoby 
posiadające kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji bądź 
przez innych specjalistów 
odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną 
nad matką i dzieckiem.

4. Ustęp 3 nie uniemożliwia 
rozpowszechniania wszelkich użytecznych 
informacji lub zaleceń przeznaczonych
wyłącznie dla osób posiadających
kwalifikacje w dziedzinie medycyny, 
żywienia lub farmacji bądź dla innych 
specjalistów odpowiedzialnych za opiekę 
zdrowotną nad matką i dzieckiem.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do art. 8 dyrektywy 2009/39/WE, w którym – ze względów bezpieczeństwa –
wymaga się, aby środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierały 
dodatkowe informacje dla pracowników służby zdrowia.

Poprawka 123
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie użyteczne informacje lub 
zalecenia dotyczące kategorii żywności, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, mogą być 
rozpowszechniane wyłącznie przez osoby 
posiadające kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji bądź 
przez innych specjalistów 
odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną 
nad matką i dzieckiem.

4. Ustęp 3 nie uniemożliwia 
rozpowszechniania wszelkich użytecznych 
informacji lub zaleceń przeznaczonych
wyłącznie dla osób posiadających
kwalifikacje w dziedzinie medycyny, 
żywienia i farmacji bądź dla innych 
specjalistów odpowiedzialnych za opiekę 
zdrowotną nad matką i dzieckiem.

Or. en

Poprawka 124
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie użyteczne informacje lub 
zalecenia dotyczące kategorii żywności, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, mogą być 
rozpowszechniane wyłącznie przez osoby 
posiadające kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji bądź 
przez innych specjalistów 
odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną 
nad matką i dzieckiem.

4. Ustęp 3 nie uniemożliwia 
rozpowszechniania wszelkich użytecznych 
informacji lub zaleceń przeznaczonych
wyłącznie dla osób posiadających
kwalifikacje w dziedzinie medycyny, 
żywienia i farmacji bądź dla innych 
specjalistów odpowiedzialnych za opiekę 
zdrowotną nad matką i dzieckiem.

Or. en

Uzasadnienie

W nowym ustępie uwzględniono istniejące przepisy określone w art. 8 dyrektywy 2009/39/WE. 
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte proponowanym 
rozporządzeniem są stosowane pod kontrolą pracowników służby zdrowia. Dla bezpiecznego 
stosowania tych produktów zasadnicze znaczenie ma to, aby producenci mogli udzielić 
przydatnych informacji, oprócz tych widniejących na etykiecie, w celu informowania 
pracowników służby zdrowia o składzie oraz bezpiecznym i odpowiednim stosowaniu tych 
produktów.

Poprawka 125
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie użyteczne informacje lub 
zalecenia dotyczące kategorii żywności, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, mogą być 
rozpowszechniane wyłącznie przez osoby 
posiadające kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji bądź 
przez innych specjalistów 
odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną 
nad matką i dzieckiem.

4. Wszelkie użyteczne informacje lub 
zalecenia dotyczące kategorii żywności, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, mogą być 
opracowywane i rozpowszechniane 
wyłącznie przez osoby posiadające 
kwalifikacje w dziedzinie medycyny, 
żywienia lub farmacji bądź przez innych 
specjalistów odpowiedzialnych za opiekę 
zdrowotną nad matką i dzieckiem; ponadto 
muszą się one opierać na dowodach 
naukowych, które można niezależnie 
zweryfikować.
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Or. pt

Poprawka 126
Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu umożliwienia skutecznego 
oficjalnego monitorowania, podmiot 
działający w branży spożywczej i 
wprowadzający do obrotu środki 
spożywcze, o których mowa w art. 1 ust. 1, 
powiadamia właściwe władze państwa 
członkowskiego, w którym wprowadza 
takie środki spożywcze do obrotu, poprzez 
przesłanie wzoru etykiety wykorzystywanej 
w przypadku danego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze państwa członkowskiego udostępniają do publicznej wiadomości zasady 
dotyczące powiadamiania.

Poprawka 127
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
musi być zgodna z wymogami określonymi 
w art. 7 oraz z wymogami dotyczącymi 
składu i informacji zawartymi w art. 9.

1. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 
2, musi być zgodna z wymogami 
określonymi w art. 7 oraz z wymogami 
dotyczącymi składu i informacji zawartymi 
w art. 9.

Or. en
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Poprawka 128
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
musi być zgodna z wymogami określonymi 
w art. 7 oraz z wymogami dotyczącymi 
składu i informacji zawartymi w art. 9.

1. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 
2a, musi być zgodna z wymogami 
określonymi w art. 7 oraz z wymogami 
dotyczącymi składu i informacji zawartymi 
w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem art. 1 ust. 2a. Ten przepis należy stosować w 
odniesieniu do wszystkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Poprawka 129
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], zgodnie z art. 15, w 
odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE, dyrektywę 
1999/21/WE, dyrektywę 96/8/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 41/2009, a także 
postęp naukowo-techniczny, Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania 
rozporządzeń delegowanych w odniesieniu 
do środków spożywczych, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, nie później niż w terminie 
[2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] lata od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia], zgodnie 
z art. 15, w odniesieniu do następujących 
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kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Wymaga się, aby na środkach spożywczych objętych przedmiotowym rozporządzeniem 
umieszczać istotne dodatkowe informacje w stosunku do informacji wymaganych na mocy 
ogólnych przepisów w zakresie etykietowania żywności w celu zapewnienia ich bezpiecznego 
stosowania. Specjalne przepisy w zakresie etykietowania mające zastosowanie do tych grup 
produktów zostaną poddane przeglądowi i ujęte w wersji przekształconej w postaci aktów 
delegowanych.

Poprawka 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], zgodnie z art. 15, w 
odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE, dyrektywę 
1999/21/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 
41/2009, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń delegowanych
w odniesieniu do środków spożywczych, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, nie później 
niż w terminie [2 lata od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia], zgodnie 
z art. 15, w odniesieniu do następujących 
kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie umieścić specjalne odniesienie do obowiązującego prawodawstwa 
dotyczącego etykietowania żywności bezglutenowej.
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Poprawka 131
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], zgodnie z art. 15, w 
odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE, dyrektywę 
1999/21/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 
41/2009, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń delegowanych
w odniesieniu do środków spożywczych, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, nie później 
niż w terminie [2 lata od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia], zgodnie 
z art. 15, w odniesieniu do następujących 
kwestii:

Or. en

Poprawka 132
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], zgodnie z art. 15, w 
odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE, dyrektywę 
1999/21/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 
41/2009, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], zgodnie z art. 15, w 
odniesieniu do następujących kwestii:

Or. fr
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Poprawka 133
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, dyrektywę
2006/125/WE i dyrektywę 1999/21/WE, a 
także postęp naukowo-techniczny, Komisja 
jest upoważniona do przyjmowania 
rozporządzeń delegowanych, nie później 
niż w terminie [2 lata od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia], zgodnie 
z art. 15, w odniesieniu do następujących
kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywy: 2006/141/WE, 
2006/125/WE, 1999/21/WE i 96/8/WE, a 
także postęp naukowo-techniczny, Komisja 
jest upoważniona do przyjmowania 
rozporządzeń delegowanych, nie później 
niż w terminie [2 lata od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia], zgodnie 
z art. 15, w odniesieniu do następujących 
kwestii:

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki w art. 1 ust. 1 dotyczącej zachowania w zakresie stosowania 
przedmiotowego rozporządzenia środków spożywczych do użycia w dietach o obniżonej 
energetyczności w celu redukcji masy ciała.

Poprawka 134
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) procedury powiadamiania stosowanej 
przy wprowadzaniu na rynek żywności, o 
której mowa w art. 1 ust. 1, w celu 
ułatwienia skutecznego oficjalnego 
monitorowania takiej żywności, w ramach 
której to procedury podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwo spożywcze powiadamiają 
właściwe organy państwa lub państw 

skreślona
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członkowskich, w których produkt jest 
wprowadzany na rynek;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 4.

Poprawka 135
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) proces wprowadzania do obrotu 
żywności, o której mowa w art. 1 ust. 1, w 
wyniku innowacji naukowo-
technologicznych, które są niezgodne z 
przepisami dotyczącymi składu 
określonymi w rozporządzeniach 
delegowanych;

Or. en

Poprawka 136
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wymogów dotyczących informacji, które 
należy umieścić na żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych 
dzieci, aby zapewnić odpowiednie 
informacje na temat właściwych praktyk 
żywieniowych.

f) wymogów dotyczących informacji, które 
należy umieścić na zaleceniach 
dotyczących odpowiedniego stosowania 
środków spożywczych, o których mowa w 
art. 1 ust. 1;

Or. en
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Poprawka 137
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) procesów wprowadzania do obrotu 
żywności, o której mowa w art. 1 ust. 1, w 
wyniku innowacji naukowo-
technologicznych, które są niezgodne z 
przepisami dotyczącymi składu 
określonymi w rozporządzeniach
delegowanych;

Or. en

Poprawka 138
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) niezależnie od kryteriów dotyczących 
poziomów niektórych substancji 
zanieczyszczających określonych w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 
ustalającym najwyższe dopuszczalne 
poziomy niektórych zanieczyszczeń w 
środkach spożywczych1, kryteria 
mikrobiologiczne określone w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w 
sprawie kryteriów mikrobiologicznych 
dotyczących środków spożywczych2 mają 
zastosowanie do oferowanych obecnie na 
rynku napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci podczas 
okresu przejściowego określonego w art. 
18;
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______________
1 Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5.
2 Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że produkty, w tym napoje na bazie mleka przeznaczone dla małych dzieci 
oferowane obecnie na rynku, spełniają kryteria w zakresie bezpieczeństwa żywności dla 
małych dzieci, należy zachować te przepisy do momentu przedstawienia opinii EFSA, aby w 
dalszym ciągu zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa, odpowiedni dla konsumentów 
należących do tej szczególnie wrażliwej grupy populacji.

Poprawka 139
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) wymogów dotyczących informacji, 
które należy umieścić na zaleceniach 
dotyczących odpowiedniego stosowania 
środków spożywczych, o których mowa w 
art. 1 ust. 1.

Or. en

Poprawka 140
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) do końca okresu przejściowego 
określonego w art. 18 ust. 1 Komisja, po 
konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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sprawozdanie w sprawie zalet specjalnych 
przepisów dotyczących składu i 
etykietowania napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci w 
odniesieniu do potrzeb żywieniowych, 
wzorca spożycia, dawki odżywczej i 
poziomów narażenia małych dzieci na 
substancje zanieczyszczające i pestycydy,
przy uwzględnieniu poszczególnych 
przepisów, które regulują środki 
spożywcze przeznaczone do normalnego 
spożycia oraz środki spożywcze 
przeznaczone dla niemowląt i małych 
dzieci. W świetle wniosków z tego 
sprawozdania Komisja:
(i) postanawia, że nie ma potrzeby 
wprowadzania specjalnych przepisów 
dotyczących składu i etykietowania 
napojów na bazie mleka przeznaczonych 
dla małych dzieci, albo
(ii) przedstawia zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 114 TFUE 
odpowiednie wnioski w sprawie zmian 
w niniejszym rozporządzeniu i zmienia 
odnośne akty delegowane w taki sposób, 
aby uwzględnić dane przepisy specjalne 
zgodnie z art. 15 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Napoje na bazie mleka przeznaczone dla małych dzieci są teraz obecne na rynku europejskim 
i podlegają przepisom określonym w dyrektywie ramowej 2009/39/WE. W celu dalszego 
zapewniania wysokiego poziomu ochrony konsumentów należących do szczególnie 
wrażliwych grup populacji należałoby uwzględnić w aktach delegowanych Komisji naukową 
opinię sporządzoną przez EFSA na temat zalet włączenia specjalnych wymogów w zakresie 
składu i etykietowania tych produktów.

Poprawka 141
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Przepisy dotyczące żywności 

zaspokajającej zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza dla sportowców

Do dnia ...* Komisja, po konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności na temat szczególnych potrzeb 
żywieniowych sportowców wynikających z 
ich szczególnych uwarunkowań 
fizjologicznych i ograniczeń żywieniowych 
w związku z treningami i udziałem w 
zawodach, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie proponowanej strategii 
ustawodawczej dla „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza dla sportowców” w 
celu zapewnienia im środków 
spożywczych o dostosowanych profilach 
składników odżywczych, skutecznego 
wdrożenia odpowiedzialności operatorów, 
aby upewnić się co do: braku substancji 
dopingujących, warunków stosowania 
odżywek i innych substancji 
przynoszących korzyści i zapobiegających 
wszelkim zagrożeniom związanym z 
uprawianiem sportu, informacji 
umożliwiających odpowiednie i bezpieczne 
stosowanie środków spożywczych dla 
sportowców oraz oświadczeń 
odpowiednich dla sportowców.
W świetle niniejszego sprawozdania 
Komisja:
a) postanawia, że nie ma potrzeby 
wprowadzania specjalnych przepisów 
dotyczących składu i etykietowania 
„środków spożywczych zaspokajających 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
zwłaszcza dla sportowców” i w takim 
przypadku szczegółowo określa zmiany 
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lub teksty wykonawcze ogólnych tekstów 
ustawodawczych, które – zdaniem Komisji 
– należy koniecznie wprowadzić w celu 
realizacji wyżej wspomnianych celów;
b) albo zgodnie z procedurą ustanowioną 
w art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej przedstawia 
odpowiednie wnioski w sprawie zmian 
w niniejszym rozporządzeniu i zmienia 
odnośne akty delegowane w celu 
uwzględnienia odpowiednich przepisów 
szczególnych zgodnie z art. 15 niniejszego 
rozporządzenia.
______________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: rok od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 142
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Mleko przeznaczone dla małych dzieci

Do ...* Komisja, po konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie zalet specjalnych przepisów 
dotyczących składu i etykietowania mleka 
przeznaczonego dla małych dzieci. W 
świetle wniosków tego sprawozdania 
Komisja:
a) postanawia, że nie ma potrzeby 
wprowadzania specjalnych przepisów 
dotyczących składu i etykietowania mleka 
przeznaczonego dla małych dzieci; albo
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b) przedstawia zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 114 TFUE 
odpowiednie wnioski w sprawie zmian 
w niniejszym rozporządzeniu i zmienia 
odnośne akty delegowane w taki sposób, 
aby uwzględnić dane przepisy specjalne 
zgodnie z art. 15 niniejszego 
rozporządzenia.
____________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: 2 lata od 
dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 3.

Poprawka 143
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż [2 lata od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia]
Komisja ustanawia, a następnie aktualizuje 
unijny wykaz substancji dozwolonych, 
które spełniają warunki określone w ust. 1, 
na mocy rozporządzeń wykonawczych. 
Włączenie substancji do unijnego wykazu 
obejmuje podanie specyfikacji takiej 
substancji oraz, w stosownych 
przypadkach, warunki stosowania i mające 
zastosowanie kryteria czystości. Powyższe 
rozporządzenia wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2. W należycie 
uzasadnionych szczególnie pilnych 
przypadkach związanych z pojawiającymi 
się zagrożeniami dla zdrowia Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 

2. Nie później niż [2 lata od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia]
Komisja ustanawia, a następnie aktualizuje 
unijny wykaz substancji dozwolonych, 
które spełniają warunki określone w ust. 1, 
na mocy aktów wykonawczych. Włączenie 
substancji do unijnego wykazu obejmuje 
podanie specyfikacji takiej substancji oraz, 
w stosownych przypadkach, warunki 
stosowania i mające zastosowanie kryteria 
czystości. Powyższe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 
2. W należycie uzasadnionych szczególnie 
pilnych przypadkach związanych z 
pojawiającymi się zagrożeniami dla 
zdrowia Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
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natychmiastowe zastosowanie, 
aktualizujące unijny wykaz zgodnie z art. 
14 ust. 3.

zastosowanie, aktualizujące unijny wykaz 
zgodnie z art. 14 ust. 3.

Or. en

Poprawka 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja, w ścisłej współpracy z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, udostępnia odpowiednie 
wytyczne techniczne i narzędzia służące 
wsparciu podmiotów działających w 
branży spożywczej, zwłaszcza MŚP, przy 
przygotowywaniu i składaniu wniosków o 
naukową ocenę.

Or. en

Uzasadnienie

Specjalne wytyczne są potrzebne w odniesieniu do stosowania.

Poprawka 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem 
[pierwszy dzień miesiąca przypadającego 
2 lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia].

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Usunięcie odniesienia do żywności bezglutenowej oznacza pominięcie osób cierpiących na 
celiakię, którzy nie mają żadnej alternatywy poza stosowaniem przez całe życie specjalnej 
diety. W związku z tym należy koniecznie zachować taką regulację.

Poprawka 146
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem 
[pierwszy dzień miesiąca przypadającego 
2 lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia].

skreślony

Or. en

Poprawka 147
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem 
[pierwszy dzień miesiąca przypadającego 
2 lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia].

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy uchylać dyrektywy 96/8/WE ani rozporządzenia (WE) 41/2009.

Poprawka 148
Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem 
[pierwszy dzień miesiąca przypadającego 
2 lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia].

skreślony

Or. de

Poprawka 149
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem 
[pierwszy dzień miesiąca przypadającego 
2 lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia].

skreślony

Or. fr

Poprawka 150
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem 
[pierwszy dzień miesiąca przypadającego 2 
lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia].

2. Rozporządzenie (WE) nr 41/2009 traci 
moc z dniem [pierwszy dzień miesiąca 
przypadającego 2 lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia].

Or. fr
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Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki w art. 1 ust. 1 dotyczącej zachowania w zakresie stosowania 
przedmiotowego rozporządzenia środków spożywczych do użycia w dietach o obniżonej 
energetyczności.

Poprawka 151
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność niezgodna z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, ale zgodna z 
przepisami dyrektywy 2009/39/WE, 
dyrektywy 96/8/WE, rozporządzenia (WE) 
nr 41/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
953/2009, oraz etykietowana przed 
upływem [2 lata od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] może być 
nadal wprowadzana na rynek po tej dacie 
do wyczerpania zapasów.

Żywność niezgodna z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, ale zgodna z 
przepisami dyrektywy 2009/39/WE, 
dyrektywy 96/8/WE, rozporządzenia (WE) 
nr 41/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
953/2009, oraz etykietowana przed 
upływem [5 lat od zastosowania
niniejszego rozporządzenia] może być 
nadal wprowadzana na rynek po tej dacie 
do wyczerpania zapasów.

Or. en

Poprawka 152
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność niezgodna z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, ale zgodna z 
przepisami dyrektywy 2009/39/WE, 
dyrektywy 96/8/WE, rozporządzenia (WE) 
nr 41/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
953/2009, oraz etykietowana przed 
upływem [2 lata od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] może być 
nadal wprowadzana na rynek po tej dacie 

Żywność niezgodna z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, ale zgodna z 
przepisami dyrektywy 2009/39/WE, 
dyrektywy 96/8/WE, rozporządzenia (WE) 
nr 41/2009 i rozporządzenia (WE) nr 
953/2009, oraz etykietowana przed 
upływem [5 lat od zastosowania
niniejszego rozporządzenia] może być 
nadal wprowadzana na rynek po tej dacie 
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do wyczerpania zapasów. do wyczerpania zapasów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia należytego egzekwowania przepisów należy przewidzieć wystarczający 
czas na to, aby wszystkie produkty znajdujące się na rynku mogły zostać przystosowane do 
nowych zasad.

Poprawka 153
Gianni Pittella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 
ma zastosowanie w odniesieniu do 
żywności, o której mowa w art. 1 ust. 1 od 
dnia ...*.
________________
*Dz.U. Proszę wstawić datę: trzy lata od 
dnia wejścia w życie rozporządzeń 
delegowanych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 154
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 
stosuje się do żywności, o której mowa w 
art. 1 ust. 1 od dnia ...*. 
_____________
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*Dz.U. Proszę wstawić datę: trzy lata od 
dnia wejścia w życie rozporządzeń 
delegowanych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że w aktach delegowanych zostaną określone szczegółowe przepisy 
dotyczące etykietowania środków spożywczych objętych przedmiotowym rozporządzeniem, 
ważne jest dostosowanie terminów wdrożenia tych aktów delegowanych i zmienionego 
rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, aby 
uniknąć dublowania się zmian na etykietach.

Poprawka 155
Iliana Ivanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Dostęp do rynku wewnętrznego dla MŚP

Komisja w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami 
przyjmuje odpowiednie wytyczne w celu 
umożliwienia przedsiębiorstwom, 
zwłaszcza średnim i małym, spełnienia 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Komisja jest uprawniona
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 15 w celu przyjęcia wspomnianych 
wytycznych.

Or. en


