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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

terminowych i dobrze ukierunkowanych 
zmian wymagań dotyczących informacji o 
żywności.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Czytelność etykiet ma ogromne znaczenie dla konsumentów i powinna nadal stanowić wymóg 
na mocy nowego rozporządzenia. Przy ocenie czytelności etykiety należy jednak uwzględnić 
szereg czynników, nie zaś tylko rozmiar czcionki.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest również dostarczanie 
konsumentom informacji na temat innych 
napojów alkoholowych. Istnieją już 
szczególne przepisy wspólnotowe 
dotyczące etykietowania wina. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina1 określa 
wyczerpujący zestaw norm technicznych, 
obejmujących pełny zakres praktyk 
enologicznych, metod produkcji oraz 
środków prezentacji i etykietowania wina, 
zapewniając w ten sposób uwzględnienie 
wszystkich etapów łańcucha oraz ochronę 
i odpowiednie informowanie 
konsumentów. W szczególności ten akt 
prawny zawiera dokładny i wyczerpujący 
opis substancji, które prawdopodobnie 
mogą być stosowane w procesie produkcji, 
wraz z określeniem warunków ich 
stosowania w postaci pozytywnej listy 

skreślony
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praktyk i procesów enologicznych; 
wszelkie praktyki nieujęte w tym wykazie 
są zabronione. Z tego względu właściwe 
jest na tym etapie wyłączenie wina z 
obowiązku zamieszczania listy składników 
i informacji o wartości odżywczej. Te 
same wyłączenia powinny mieć 
zastosowanie w stosunku do piwa, a także 
napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/892, w celu zapewnienia 
spójnego podejścia i zgodności z 
warunkami ustanowionymi dla wina. 
Niemniej jednak po pięciu latach od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi 
sprawozdanie i może w razie konieczności 
zaproponować szczególne wymogi w 
kontekście niniejszego rozporządzenia. 
___________
1 Dz.U. L 179  z 14.7.1999, s. 1.
2 Dz.U. L […] z […], s. […].

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej, by obowiązkowe i dobrowolne informacje żywieniowe znajdowały się w tym samym 
polu widzenia – tak jak przewiduje to obecne prawodawstwo w przypadku informacji o 
wartości odżywczej – ponieważ konieczność poszukiwania różnych części informacji 
żywieniowych w różnych miejscach na opakowaniu wprowadzałaby konsumentów w błąd.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Komisja powinna przedstawić 
wniosek w sprawie wprowadzenia w całej 
UE zakazu stosowania sztucznych kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans. Do 
momentu wejścia w życie takiego zakazu 
etykietowanie sztucznych kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans powinno 
być obowiązkowe.

Or. en

Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu dotyczącym białej księgi w sprawie zagadnień zdrowotnych 
związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością Parlament Europejski wezwał do 
wprowadzenia unijnego zakazu stosowania sztucznych kwasów tłuszczowych z izomerami 
trans. Zakaz taki należy wprowadzić celem ochrony konsumentów, ponieważ sztuczne kwasy 
tłuszczowe z izomerami trans są szkodliwe dla zdrowia, a można ich uniknąć. Aby chronić 
konsumentów, do momentu wejścia w życie takiego zakazu etykietowanie sztucznych kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans powinno być obowiązkowe.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) Zależnie od miejscowych warunków i 
okoliczności istniejących w praktyce, 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do ustanawiania przepisów 
dotyczących przekazywania informacji na 
temat żywności niepaczkowanej, a także 
paczkowanej żywności i posiłków 
wytwarzanych i dostarczanych 
bezpośrednio przez miejscowe placówki 
handlu detalicznego lub zakłady żywienia 
zbiorowego konsumentowi finalnemu. 
Chociaż w takich przypadkach 
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żywność można przypisać spożyciu 
niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom.

zapotrzebowanie konsumentów na inne 
informacje jest ograniczone, informacje na 
temat potencjalnych alergenów uważa się 
za bardzo ważne. Dane dowodowe 
sugerują, że większość reakcji alergicznych 
na żywność można przypisać spożyciu 
niepaczkowanej żywności. Dlatego tego 
typu informacje powinny być zawsze 
przekazywane konsumentom.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zminimalizować ilość 
odpadów opakowaniowych, naturalną rzeczą jest przewidzenie okresu przejściowego, 
w którym wprowadza się nowe wymogi w zakresie etykietowania, chyba że wymogi te odnoszą 
się do bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia obywateli – w takim przypadku okres 
przejściowy może nie być rozwiązaniem właściwym.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, w przedsiębiorstwach 
pozostających pod ich kontrolą, nie mogą 

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

modyfikować informacji towarzyszących 
żywności, jeżeli taka modyfikacja 
wprowadzałaby w błąd konsumenta 
finalnego lub w inny sposób zmniejszała 
poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza 
w odniesieniu do zdrowia, jak również 
ograniczała jego zdolność do dokonania 
świadomego wyboru.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dystrybutorzy nie mogą z góry ponosić całkowitej odpowiedzialności za informacje podane 
na produktach nieoznakowanych ich marką.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby w 
przedsiębiorstwach pozostających pod ich 
kontrolą informacje dotyczące żywności 
niepaczkowanej były przekazywane do 
podmiotu gospodarczego otrzymującego 
żywność, aby umożliwić, w stosownych 
przypadkach, przekazywanie 
obowiązkowych informacji o żywności 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. a) do c) i lit. 
f) konsumentom finalnym. 6.

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

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do informacji o ilości składników i kraju pochodzenia powinno mieć zastosowanie 
również do żywności niepaczkowanej. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. a), f) i h) znajdowały się również na 
opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie.

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, podmioty działające na rynku 
spożywczym dopilnowują, aby dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 ust. 
1 lit. a), f), g) i h) znajdowały się również 
na opakowaniu zewnętrznym, w którym 
żywność jest prezentowana w obrocie.

Or. en

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) data produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zmienić załącznik III. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 

skreślony
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elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 25



PA\795698PL.doc 19/49 PE430.628v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy art. 41 mają zastosowanie do 
żywności niepaczkowanej. 

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
jeśli obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 znajdują się na 
opakowaniu lub na załączonej do niego 
etykiecie, muszą być wydrukowane na 
opakowaniu lub na etykiecie z użyciem 
czytelnych znaków o rozmiarze:

– co najmniej 1,2 mm w przypadku 
opakowań lub pojemników, których 
największa powierzchnia lub etykieta ma 
rozmiary między 25 a 50 cm2;
– co najmniej 2 mm w przypadku 
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opakowań lub pojemników, których 
największa powierzchnia lub etykieta ma 
rozmiary między 50 a 75 cm2;
– co najmniej 2,5 mm w przypadku 
opakowań lub pojemników, których 
największa powierzchnia lub etykieta ma 
rozmiary ponad 75 cm2.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny rozmiar czcionki wynoszący 3 mm przyczyniłby się do zwiększenia rozmiarów 
opakowań, co jest sprzeczne z celami środowiskowymi. Nieco mniejszy rozmiar jest 
wystarczający dla większości konsumentów pod warunkiem spełnienia ścisłych kryteriów 
czytelności.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 prezentuje się 
w sposób zapewniający znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem oraz ich łatwą 
widoczność, wyraźną czytelność i 
nieusuwalność.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 25 cm2. Dla takich opakowań 
lub pojemników mogą zostać przyjęte 
szczegółowe przepisy krajowe w 
przypadku państw członkowskich 
posiadających co najmniej dwa języki 
urzędowe.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nie naruszając przepisów art. 14 ust. 4, 
w przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia jest 
mniejsza niż 25 cm2, obowiązkowe jest 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
pojemniku jedynie danych szczegółowych 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), b), c), 
e) i f). Aby zaradzić ewentualnej 
nieczytelności tekstu, dane szczegółowe, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b), należy 
również podawać za pośrednictwem 
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życzenie konsumenta. innych środków lub udostępniać na 
życzenie konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz składników powinien zawsze być podany niezależnie od rozmiarów opakowania. 
Ponieważ jednak zastosowanie art. 14 ust. 4 nie gwarantuje wszystkim konsumentom 
optymalnej czytelności, powinna istnieć możliwość podania tych informacji również za 
pośrednictwem innych środków.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 

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

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 34
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w jednostkach pojemności w przypadku 
płynów;

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) ilość tłuszczu, węglowodanów, soli oraz 
cukrów;
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Or. en

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku napojów alkoholowych 
obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej zawiera wartość energetyczną 
i ilość węglowodanów.
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niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) błonnik; skreślone
g) białko;

Or. en

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) cholesterol;

Or. en

Uzasadnienie

Podanie ilości cholesterolu niezależnie od podania ilości tłuszczów, które go zawierają, może 
być przydatne dla konsumentów.
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Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) data minimalnej trwałości;

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w art. 

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

art. 31 ust. 2, informacja może być podana 
w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu i wszystkie 
porcje są identyczne.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej w głównym polu widzenia 
elementów, o których mowa w art. 29 ust. 
1 lit. a) i b), w uzupełnieniu innych 
postanowień może być wyrażana 
wyłącznie w przeliczeniu na porcję, jeśli 
żywność jest paczkowana w pojedyncze 
porcje i wszystkie porcje są identyczne. 

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach z punktu widzenia konsumenta przydatne byłoby podanie wartości 
energetycznej w przeliczeniu na porcję. Określenie rozmiarów tych porcji musi jednak zostać 
ujednolicone w taki sposób, by umożliwić proste porównanie różnych marek tego samego 
rodzaju produktu.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

3. Komisja ustanowi wyrażanie w
głównym polu widzenia elementu, o 
którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności, o której nie ma 
mowy w ust. 2. Środki te, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się przed końcem 
okresu przejściowego zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej oraz informacja o wartości 
odżywczej dotycząca elementów, o których 
mowa w art. 29 ust. 2, podawane są
łącznie w jednym miejscu oraz, w 
odpowiednich przypadkach dotyczących 
elementów, o których mowa w art. 29 ust. 
2, w kolejności prezentacji przewidzianej 
w części C załącznika XIII.

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustępy 5 i 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W terminie do …* Komisja przyjmuje 
szczegółowe środki określające zasady 
dotyczące form graficznych lub symboli w
prezentacji obowiązkowych informacji o 
wartości odżywczej, o których mowa w 
ust. 1.

a) takie formy prezentacji nie mogą 
wprowadzać konsumenta w błąd; i
b) muszą istnieć dowody zrozumienia 
takich form prezentacji przez przeciętnego 
konsumenta.
6. Komisja może ustanowić zasady 
dotyczące innych aspektów prezentacji 
informacji o wartości odżywczej, inne niż 
omówione w ust. 5. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

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

Bez uszczerbku dla niniejszego ustępu 
oraz o ile nie stanowi to przeszkody dla 
swobodnego przepływu towarów na rynku 
wewnętrznym, dodatkowe formy graficzne 
lub symbole można stosować do 
prezentacji informacji o wartości 
odżywczej w ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44, pod warunkiem 
spełnienia istotnych wymagań.
_____________

*Dz.U.: Trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nie należy prezentować informacji 
dobrowolnych ze szkodą dla przestrzeni 
dostępnej do prezentacji informacji 
obowiązkowych.

Or. en

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Wspólny symbol dobrej żywności

1. Do dnia ...* Komisja ustanawia 
wspólny symbol dobrej żywności, aby 
pomóc konsumentom w wyborze 
zdrowszej alternatywy w poszczególnych 
kategoriach produktów spożywczych.
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia przez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
2. Produkty spożywcze, na których można 
umieścić wspólny symbol dobrej żywności, 
spełniają kryteria określone przez Komisję 
oraz odpowiadają profilom składników 
odżywczych określonym zgodnie z art. 4 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
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dotyczących żywności1.  
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, 
określa się ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących 
elementów:
(a) ogólnej zawartości składników 
odżywczych w żywności oraz obecności 
składników odżywczych, które nauka 
uznała za wywierające wpływ na zdrowie;
(b) roli i znaczenia danego produktu 
spożywczego (lub kategorii żywności) oraz 
ich udziału w sposobie żywienia populacji 
ogółem lub, w stosownych przypadkach, 
niektórych grup ryzyka, w tym dzieci.
Kryteria oparte są na naukowej wiedzy na
temat żywności i żywienia oraz ich wpływu 
na zdrowie. 
Określając te kryteria, Komisja zwraca się 
do Urzędu o dostarczenie w ciągu 12 
miesięcy odpowiedniej opinii naukowej.
___________

* 1 stycznia trzeciego roku po dacie przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny symbol dobrej żywności pomógłby konsumentom w wyborze zdrowszych możliwości 
przy zakupie żywności. Żywność oznaczana takim symbolem mogłaby na przykład zawierać 
mniej tłuszczu, cukrów, soli oraz więcej błonnika dietetycznego niż produkty spożywcze tego 
samego typu, które nie są oznaczone tym symbolem. Dzięki temu symbolowi do wyboru 
zdrowszego produktu konsumentom wystarczy jedynie rzut oka na produkt w momencie 
zakupu.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
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Zasada
Państwo członkowskie może przyjmować 
przepisy w dziedzinie informacji o 
żywności dla konsumentów wyłącznie 
wówczas, gdy przewiduje to niniejsze 
rozporządzenie.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony
Mleko i produkty mleczne

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

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące sposobu przedstawiania 
lub podawania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 ust. 1 lit. a)-d) i lit. g) 
i i) oraz art. 10.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą wymagać 
przedstawiania lub podawania 
pozostałych danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10 i mogą przyjąć 
szczegółowe przepisy dotyczące sposobu 
przedstawiania lub podawania tych 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreślony
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Procedura notyfikacji
1. W przypadku odesłania do niniejszego 
artykułu państwo członkowskie, które 
uzna za konieczne przyjęcie nowego 
prawodawstwa dotyczącego informacji o 
żywności, zawiadamia wcześniej Komisję i 
inne państwa członkowskie o 
przewidywanych środkach i podaje 
powody, które je uzasadniają.
2. Komisja zasięgnie opinii Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt ustanowionego na mocy 
art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002, jeśli uzna, że taka opinia 
będzie przydatna lub jeśli zażąda jej 
państwo członkowskie.
3. Zainteresowane państwo członkowskie 
może podjąć przewidywane środki dopiero 
po upływie trzech miesięcy od notyfikacji, 
o której mowa w ust. 1, o ile otrzymało od 
Komisji negatywnej opinii.
4. Jeśli opinia Komisji będzie negatywna, 
podejmie ona procedurę, o której mowa 
w art. 49 ust. 2 przed upływem 
wymienionego trzymiesięcznego okresu, 
aby ustalić, czy możliwe jest wdrożenie 
przewidywanych środków. Komisja może 
wymagać wprowadzenia pewnych zmian 
do przewidywanych środków. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może podjąć przewidywane środki dopiero 
po przyjęciu przez Komisję ostatecznej 
decyzji.
5. W odniesieniu do środków 
podlegających procedurze notyfikacji 
określonej w ust. 1–4 nie ma zastosowania 
dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 
1998 r. ustanawiająca procedurę 
udzielania informacji w zakresie norm i 
przepisów technicznych.

Or. en
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreślony
Zasady szczegółowe

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

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Systemy krajowe

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
zalecić lub w inny sposób zatwierdzić 
systemy krajowe – obejmujące wyłącznie 
niewiążące zasady, takie jak zalecenia, 
wytyczne, normy lub wszelkie inne 
niewiążące zasady – zwane dalej 
„systemami krajowymi”, mające na celu 
zapewnienie stosowania następujących 
przepisów i zgodne z ustanowionymi 
w tych przepisach zasadniczymi 
wymaganiami:
a) art. 33 ust. 2, w odniesieniu do 
dodatkowych form wyrażania informacji o 
wartości odżywczej;
b) art. 34 ust. 5, w odniesieniu do 
prezentacji informacji o wartości 
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odżywczej.
2. Komisja może ustanowić wdrożenie 
przez systemy krajowe innych niż 
wymienione w ust. 1 przepisów prawa 
dotyczącego informacji o żywności oraz 
określić odpowiednie zasadnicze wymogi. 
Te środki mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.
3. Systemy krajowe mogą być 
opracowywane przez państwa 
członkowskie z własnej inicjatywy lub na 
wniosek stron zainteresowanych, zgodnie 
z ogólnymi zasadami i wymaganiami 
ustanowionymi w rozdziałach II i III 
niniejszego rozporządzenia, oraz:
a) w wyniku należytych badań 
konsumenckich; i
b) po szeroko zakrojonych konsultacjach z 
szeroką grupą stron zainteresowanych 
stron, na podstawie najlepszych praktyk.
4. Systemy krajowe muszą obejmować 
właściwe mechanizmy umożliwiające 
konsumentom identyfikację żywności, 
która jest znakowana zgodnie z systemami 
krajowymi, a także mechanizmy 
monitorowania poziomu zgodności z 
systemem i oceny jego wpływu.
5. Państwa członkowskie przekażą Komisji 
szczegółowe dane na temat systemów 
krajowych, o których mowa w ust. 1, 
łącznie z identyfikatorem żywności 
oznaczanej zgodnie z danym systemem 
krajowym. Komisja udostępni publicznie 
te dane, w szczególności za pośrednictwem 
stworzonej w tym celu strony w Internecie.
6. Komisja stymuluje i organizuje 
wymianę informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a Komisją w sprawach 
związanych z przyjmowaniem i 
wdrażaniem systemów krajowych. 
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Zachęca ona zainteresowane strony do 
udziału w takiej wymianie, w 
szczególności za pośrednictwem Grupy 
Doradczej ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt i Roślin ustanowionej 
decyzją Komisji 2004/613/WE z dnia 
6 sierpnia 2004 r. dotyczącą powołania 
Grupy Doradczej ds. Łańcucha 
Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i 
Roślin.
7. Po konsultacji z państwami 
członkowskimi Komisja może przyjąć 
wytyczne w sprawie stosowania 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45 skreślony
Domniemanie zgodności

1. Domniemywa się, że wszelkie 
informacje o żywności przekazywane 
zgodnie z systemem krajowym są zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami, o których 
mowa w art. 44 ust. 1 i 2.
2. Stosowanie systemów krajowych nie 
może powodować utrudnień dla 
swobodnego przepływu produktów.

Or. en

Poprawka 66
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46 skreślony
Środki wspólnotowe

1. Jeśli Komisja uzna, że system krajowy 
jest niezgodny z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, może po poinformowaniu 
Komitetu, o którym mowa w art. 49 ust. 1, 
podjąć decyzję żądającą od państwa 
członkowskiego uchylenia lub zmiany 
systemu krajowego.
2. Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze dotyczące przepisów, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 skreślony
Przepisy wykonawcze

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

Or. en



PE430.628v01-00 44/49 PA\795698PL.doc

PL

Poprawka 68

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 69

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność wprowadzona do obrotu przed 
terminem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, która nie spełnia 
wymogów rozporządzenia, może być 
sprzedawana do momentu wyczerpania 
wszystkich zapasów.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.3 – prawa kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„zawiera źródło fenyloalaniny”” „zawiera aspartam”

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„poddano obróbce 
powierzchniowej”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– naturalne wody mineralne lub inne
wody przeznaczone do spożywania przez 
ludzi, włączając te, których jedynymi 
dodanymi składnikami są dwutlenek 



PE430.628v01-00 46/49 PA\795698PL.doc

PL

węgla lub środki aromatyzujące;

Or. en

Poprawka 73

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cukier;

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret szesnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– żywność w opakowaniach lub 
pojemnikach, których największa 
powierzchnia lub (w przypadku butelek) 
największa etykieta jest mniejsza niż 
25 cm2;

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych sektorach, zwłaszcza napojów spirytusowych, rozpowszechniona jest sprzedaż 
miniaturowych butelek, zazwyczaj o pojemności 5cl. Z uwagi na ich mały rozmiar i rolę 
w zestawach „degustacyjnych” należy objąć je wyłączeniem z pewnych wymogów 
dotyczących etykietowania. Jednak nie jest łatwo określić największą powierzchnię butelki. W 
związku z tym prościej będzie, nie tylko dla organów wykonawczych, gdy czynnikiem 
decydującym o zwolnieniu będzie maksymalna powierzchnia etykiety.

Poprawka 75
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tiret szesnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– guma do żucia;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Olej” wraz z 1. „Olej” wraz z

właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

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

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu oleju 
uwodornionego.

2. „Tłuszcz” wraz z 2. „Tłuszcz” wraz z
właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

właściwym przymiotnikiem „roślinny” lub 
„zwierzęcy”, albo

oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

oznaczeniem jego określonego 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

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

Przymiotnik „uwodorniony” musi 
towarzyszyć oznaczeniu tłuszczu 
uwodornionego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 78

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Skrobie oraz skrobie modyfikowane na 
drodze fizycznej lub enzymatycznej

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – część 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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


