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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cele wniosku

Celem wniosku Komisji jest przegląd przepisów dotyczących środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z dyrektywą ramową 2009/39/WE i jej 
aktami wykonawczymi. Po ponad 30 latach stosowania zasadnicze postanowienia dyrektywy 
przestały być odpowiedzią na potrzeby konsumentów oraz na najnowsze zmiany rynkowe. 
Ponadto rozmowy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami ujawniły 
trudności we wdrażaniu dyrektywy ramowej, w szczególności w odniesieniu do nowszych 
aktów prawnych Unii, takich jak rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (rozporządzenie w sprawie oświadczeń) 
oraz rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności. 

Komisja proponuje zmianę dyrektywy ramowej przez zniesienie przepisów ogólnych 
dotyczących dietetycznych środków spożywczych, utrzymując jednak postanowienia 
dotyczące żywności specjalnego przeznaczenia przyjęte zgodnie ze wspomnianą dyrektywą 
ramową.

Uwagi ogólne 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i popiera 
ogólne podejście polegające na utrzymaniu dyrektyw pionowych dotyczących preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, żywności dla dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego w nowej dyrektywie ramowej, która gwarantuje wysoki poziomu 
ochrony wrażliwych grup konsumentów, oraz porzuceniu pojęcia dietetycznych środków 
spożywczych, które może wprowadzać konsumentów w błąd i które doprowadziło do 
fragmentacji rynku.

Sprawozdawczyni oczekuje, że proponowane uproszczenie istniejących ram prawnych 
zmniejszy obciążenia administracyjne przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, oraz będzie 
stymulować swobodny przepływ towarów. Spodziewa się ona, że reforma pobudzi innowacje 
w tym segmencie sektora żywności, segmencie który jest jednym z najbardziej 
konkurencyjnych obszarów europejskiego przemysłu.

Gluten

Komisja proponuje, by uznać żywność dla osób chorych na celiakię za zwykłe produkty 
żywnościowe oraz sugeruje, by wycofać rozporządzenie (WE) nr 41/2009. W zamian w 
swoim wniosku Komisja proponuje umieszczenie tego konkretnego rodzaju żywności w 
rozporządzeniu w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Sprawozdawczymi 
zdaje sobie sprawę ze znaczenia tej kwestii i uważa, że właściwsze byłoby uregulowanie tej 
kategorii żywności w ramach nowego rozporządzeniu w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności przy utrzymaniu istniejących warunków 
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dotyczących składu i etykietowania produktów, co zagwarantowałoby takie same normy 
ochrony zdrowia jak obecnie.

Mleko przeznaczone dla małych dzieci

Mleko następne dla dzieci po 1. roku życia (tzw. „growing milks”), skierowane do dzieci od 
pierwszego do trzeciego roku życia, jest w państwach członkowskich rynkiem rosnącym. W 
przypadku tego produktu nie ma konkretnych merytorycznych zasad, które są obecnie 
czasami, lecz nie zawsze, zgłaszane do organów krajowych zgodnie z dyrektywą ramową 
2009/36/WE jako „środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego”. 
Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji dotyczący uregulowania tego rodzaju mleka 
wyłącznie w rozporządzeniu w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, jednak 
wzywa ona Komisję do zbadania potrzeby stworzenia szczegółowych przepisów dotyczących 
składu i etykietowania takiego mleka.

Żywność dla sportowców

Obecnie nie ma szczegółowych przepisów dotyczących składu i etykietowania żywności dla 
sportowców. Obecnie ten rodzaj żywności określany jest mianem „dietetycznych środków 
spożywczych”. Komisja przyznaje, że szczegółowa dyrektywa może zahamować innowacje w 
tym sektorze, i proponuje, by umieścić tę kategorię produktów żywnościowych w 
rozporządzaniu w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Sprawozdawczyni w 
pełni popiera podejście Komisji, ponieważ na pewno dostarczy ono więcej jasności prawnej i 
zwiększy świadomość i ochronę konsumenta.

Żywność odchudzająca i diety bardzo niskoenergetyczne (VLCD)

Sprawozdawczyni podziela opinię Komisji, że dyrektywa 96/8/WE w sprawie żywności 
odchudzającej powinna zostać uchylona, a zawarte w niej postanowienia merytoryczne 
powinny zostać włączone do rozporządzania w sprawie oświadczeń żywieniowych i 
zdrowotnych. 

Ze względu na zagrożenia zdrowotne, jakie pociągają za sobą tak zwane diety bardzo 
niskoenergetyczne (VLCD), oznaczające całkowite zastąpienie posiłków produktami poniżej 
800 kcal, sprawozdawczymi jest zaniepokojona faktem, że obecnie nie ma szczegółowych 
przepisów na szczeblu UE dotyczących składu, etykietowania i stosowania tych diet. VLCD 
powinny być dostępne wyłącznie pod kontrolą lekarską i powinny być uregulowane 
dyrektywą Komisji 1999/21/WE w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia medycznego. Powinna istnieć klauzula opt-out dla tych państw członkowskich, 
które nie chcą wprowadzać takich produktów do obrotu na swoim terytorium.. 

Akty delegowane

Komisja powinna mieć uprawnienia opracowania, za pomocą aktów delegowanych, zasad 
dotyczących wymogów szczegółowych dotyczących składu i informacji na temat żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego. Jednak sprawozdawczyni nie zgadza się, że Komisja powinna mieć prawo do 
zmiany definicji „preparatów do początkowego żywienia niemowląt”, „żywności dla dzieci”, 
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„żywności specjalnego przeznaczenia medycznego” itp., ponieważ dotyczy to zasadniczych 
elementów podstawowego aktu prawnego i jako takie powinno pozostać w gestii 
prawodawcy.

Innowacje

Biorąc pod uwagę odnośne postępy techniczne i naukowe, Komisja powinna być uprawniona 
do szybkiej aktualizacji aktów delegowanych przyjętych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Powinno to pobudzać innowacje w przedmiotowym sektorze.
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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 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) 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. Lepsza harmonizacja 
przepisów będzie stymulować swobodny 
przepływ towarów i tym samym przyczyni 
się do uwolnienia prawdziwego potencjały 
wewnętrznego rynku.

Or. en

Poprawka 2

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 

(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 
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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.

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 wewnętrznego rynku 
oraz zwiększenia ochrony konsumentów, 
pobudzając jednocześnie do innowacji, 
„żywność dla sportowców” powinna być 
odtąd regulowana tylko rozporządzeniem 
(WE) nr 1924/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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

Uzasadnienie

„Środki spożywcze dla sportowców” jest uznawana obecnie za „środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego”. Jednak na szczeblu europejskim nie określono 
żadnych wymogów dotyczących składu czy etykietowania tej żywności, a system 
powiadamiania wiąże się z dużym obciążeniem administracyjnym i nierównymi warunkami 
rynkowymi w UE. Aby pobudzić innowacje oraz przyczynić się do dobrego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku, „środki żywnościowe dla sportowców” powinny być regulowane 
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jedynie na mocy rozporządzenia (WE) No 1924/2006. W momencie gdy EFSA zezwoli na 
oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne, może być ono wykorzystane przez inne 
przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Istnieje więc potrzeba zniesienia 
różnic w interpretacji oraz trudności, z 
jakimi borykają się państwa członkowskie 
i podmioty gospodarcze przy łączeniu 
różnych aktów prawnych dotyczących 
żywności, poprzez uproszczenie otoczenia 
regulacyjnego. Zagwarantowałoby to 
identyczne traktowanie podobnych 
produktów w całej Unii oraz stworzyło 
podobne warunki dla wszystkich 
podmiotów gospodarczych na rynku 
wewnętrznym, w szczególności MŚP. 

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wymogi ogólne dotyczące 
etykietowania są zawarte w dyrektywie 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich w zakresie etykietowania, 
prezentacji i reklamy środków 
spożywczych1. Wymogi te powinny mieć 
co do zasady zastosowanie do kategorii 
żywności objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie 
powinno jednak w stosownych 

(18) Wymogi ogólne dotyczące 
etykietowania są zawarte w 
rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności1. Wymogi te powinny 
mieć co do zasady zastosowanie do 
kategorii żywności objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Niniejsze 
rozporządzenie powinno jednak w 
stosownych przypadkach ustanowić 
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przypadkach ustanowić również wymogi 
dodatkowe dotyczące przepisów dyrektywy 
2000/13/WE lub odstępstwa od tych 
przepisów, aby spełnione zostały konkretne 
cele niniejszego aktu.

również wymogi dodatkowe dotyczące 
przepisów rozporządzenia (UE) nr 
1169/2011 lub odstępstwa od tych 
przepisów, aby spełnione zostały konkretne 
cele niniejszego aktu.

____________________ ____________________

1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. 1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z przyjęciem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, 
prezentacji i reklamy środków spożywczych została zastąpiona przez rozporządzenie (UE) No 
1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Poprawka 5

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 

(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. 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 
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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.

odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 290 TFUE „Akt ustawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub 
zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego”. Dostosowanie definicji 
dotyczy jednak istotnego elementu aktu ustawodawczego i nie powinno być przekazywane 
Komisji. Zob. również założoną przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej poprawkę do art. 
2 ust. 3 wniosku.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Biorąc pod uwagę odnośne postępy 
techniczne i naukowe, Komisja powinna 
być uprawniona do aktualizacji aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
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niniejszym rozporządzeniem. Powinno to 
pobudzać innowacje w sektorze żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych 
dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego.

Or. en

Uzasadnienie
Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera wniosek Komisji dotyczący wprowadzenia 
uproszczonej procedury dotyczącej innowacji, która pozwoli na aktualizację odnośnych aktów 
delegowanych, jeśli podmiot rynkowy udowodni, że dokonał naukowego lub technicznego 
postępu..

Poprawka 7

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 

(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. Ostatnio przyjęte 
rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w 
sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności przewiduje 
przyjęcie przez Komisję aktów 
wykonawczych regulujących 
nieobowiązkowe informacje na temat 
możliwej i niezamierzonej obecności w 
żywności substancji powodujących alergie 
i nietolerancję. Do celów spójności i 
uproszczenia ram prawnych Komisja 
powinna otrzymać, na mocy 
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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.

rozporządzenia (UE) 1169/2011, mandat 
na przyjęcie przez nią również aktów 
delegowanych regulujących 
nieobowiązkowe informacje na temat 
braku lub ograniczonej obecności w 
żywności substancji powodujących 
nietolerancję, takich jak gluten czy 
laktoza, oraz na wycofanie rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 41/2009. W tym celu 
konieczna jest zmiana rozporządzenia w 
sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności oraz 
przyjęcie przez Komisję wymaganych 
przepisów wykonawczych przed
rozpoczęciem stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Odnośny akt wykonawczy 
powinien utrzymać oświadczenia 
żywieniowe „produkt bezglutenowy” i 
„produkt o bardzo niskiej zawartości 
glutenu” oraz powiązane warunki 
stosowania regulowane przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009, i tym 
samym zagwarantować taki sam poziom 
ochrony konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje, by uznać żywność dla osób chorych na celiakię za zwykłe produkty 
żywnościowe, wycofać rozporządzenie (WE) nr 41/2009 dotyczące składu i etykietowania 
środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu oraz uregulować te 
kwestie w rozporządzeniu w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Sprawozdawca 
komisji opiniodawczej uważa jednak, że lepszym rozwiązaniem jest uregulowanie oświadczeń 
„produkt bezglutenowy” i „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu” w ramach 
rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które 
przewiduje już przyjęcie specjalnych przepisów dotyczących wskazania obecności substancji 
powodujących alergie lub nietolerancję.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Obecnie na szczeblu UE nie ma 
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szczegółowych przepisów 
harmonizujących skład, etykietowanie i 
stosowanie „mleka przeznaczonego dla 
małych dzieci”, tzn. mleka 
przedstawianego jako najbardziej 
odpowiednie dla dzieci w wieku od 
jednego do trzech lat. Niektóre rodzaje 
takiego mleka są obecnie określane przez 
podmioty rynkowe na mocy dyrektywy 
ramowej 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 „mleka 
przeznaczonego dla małych dzieci” 
powinny podlegać wyłącznie 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

Uzasadnienie

Obecnie „mleko przeznaczone dla małych dzieci” nie jest uregulowane dyrektywą komisji  
2006/141/WE ani dyrektywą Komisji 2006/125/WE. Aby zagwarantować wysoki poziom 
ochrony wyjątkowo wrażliwej grupy konsumentów, bardzo ważne jest, aby te produkty były 
uregulowane rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i 
zdrowotnych dotyczących żywności. Pomogłoby to również zagwarantować bardziej 
skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do tego rodzaju mleka. Ponadto 
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Komisja powinna zbadać potrzebę szczegółowych przepisów dotyczących składu I 
etykietowania tego rodzaju mleka.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Obecnie na szczeblu UE nie ma 
szczegółowych przepisów 
harmonizujących skład, etykietowanie i 
stosowanie tak zwanych „diet bardzo 
niskoenergetycznych” (zwanych dalej 
VLCD), 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. Państwa członkowskie 
powinny jednak mieć możliwość 
wprowadzenia zakazu stosowania VLCD 
na ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Z wyjątkiem substytutów posiłku (200-400 kcal) oraz substytutów dziennej racji żywieniowej 
(diety niskoenergetyczne „LCDs”) (800-1200 kcal), nie istnieją obecnie szczegółowe przepisy 
na szczeblu UE dotyczące składu, etykietowania i stosowania VLCD. Mając na uwadze, że 
wcześniejsze kategorie powinny być zatem regulowane rozporządzeniem w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, VLCD, ze względu na zagrożenia z nimi związane, 
powinny być regulowane dyrektywą komisji 1999/21/WE w sprawie dietetycznych środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Państwa członkowskie powinny jednak 
mieć możliwość wprowadzenia zakazu stosowania VLCD na ich terytorium.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27c) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
882/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
oficjalnych kontroli przeprowadzanych w 
celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów dotyczących pasz i żywności 
oraz zasad dotyczących zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt, państwa 
członkowskie powinny przeprowadzać 
inspekcje dotyczące stosowania się 
przedsiębiorstw do tego rozporządzenia 
oraz aktów delegowanych przyjętych na 
jego mocy, zgodnie z podejściem opartym 
na ryzyku.
____________________

1 Dz.U. L 165 z 30. 4.2004, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) definicje „etykietowania” i 
„paczkowanych środków spożywczych”
określone w art. 1 ust. 3 lit. a) i b)
dyrektywy 2000/13/WE;

(b) definicje „paczkowanych środków 
spożywczych” i „etykietowania” określone 
w art. 2 ust. 2 lit. e) i j) rozporządzenia 
(UE) nr 1169/2011;

Or. en

Uzasadnienie

Uzgodnienie z niedawno przyjętym rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które zastąpiło dyrektywę 
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2000/13/WE.

Poprawka 12

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
Zgodnie z artykułem 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Akt ustawodawczy 
może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym 
o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu 
ustawodawczego”. Dostosowanie definicji dotyczy jednak istotnego elementu aktu 
ustawodawczego i nie powinno być przekazywane Komisji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność paczkowana (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie do niedawno przyjętego rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
dopuszcza się do sprzedaży detalicznej 
wyłącznie w postaci paczkowanej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do niedawno przyjętego rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Mleko przeznaczone dla małych dzieci

Do dnia 14 lipca 2014 r. 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 albo:
(a) postanawia, że nie ma potrzeby 
wprowadzania specjalnych przepisów 
dotyczących składu i etykietowania mleka 
przeznaczonego dla małych dzieci; 
(b) albo przedstawia zgodnie z procedurą 
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ustanowioną w art. 114 TFUE 
odpowiednie wnioski w sprawie zmian 
w niniejszym rozporządzeniu;
oraz 
zmienia odpowiednie akty delegowane, tak 
aby objęły one specjalne przepisy, o 
których mowa, zgodnie z art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Szereg krajowych organów zdrowia publicznego wyraża wątpliwości co do wartości dodanej 
tak zwanego mleka sprzyjającego wzrostowi (ang. growing milks) lub mleka dla niemowląt i 
uważa, że ich zawartość cukru, ekstraktów lub minerałów jest zbyt wysoka, podczas gdy 
niewielka liczba stowarzyszeń pracowników służby zdrowia popiera przyjmowanie tego 
rodzaju mleka jako części codziennego żywienia niemowląt. Korzystne zatem byłoby 
uzyskanie naukowej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat 
celowości wprowadzenie szczególnych wymogów co do składu i etykietowania tego rodzaju 
mleka w aktach delegowanych Komisji produktów dla niemowląt i produktów pochodnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Unnecessary repetition of Articles 7 and 9.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 years after the date of the entry into 
force of this Regulation], zgodnie z art. 15, 
w odniesieniu do następujących kwestii:

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 aktów delegowanych, nie 
później niż w terminie [dwa lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], zgodnie z art. 15, w 
odniesieniu do następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

W postanowieniach tego rodzaju używa się zwyczajowo sformułowania „akty delegowane”.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem wymogów określonych 
w art. 7 i 9 oraz biorąc pod uwagę istotny 
postęp naukowo-techniczny, Komisja 
aktualizuje rozporządzenia delegowane, o 
których mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15. 

3. Z zastrzeżeniem wymogów określonych 
w art. 7 i 9 oraz biorąc pod uwagę istotny 
postęp naukowo-techniczny, Komisja 
aktualizuje akty delegowane, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

W postanowieniach tego rodzaju używa się zwyczajowo sformułowania „akty delegowane”.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a (nowy)
Zmiana rozporządzenia (UE) nr 

1169/2011
W art. 36 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1169/2011 dodaje się następującą literę: 
„aa) informacji na temat braku lub 
ograniczonej obecności w żywności 
substancji powodujących nietolerancję, 
takich jak gluten czy laktoza;”

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje, by uznać żywność dla osób chorych na celiakię za zwykłe produkty 
żywnościowe, wycofać rozporządzenie (WE) nr 41/2009 dotyczące składu i etykietowania 
środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu oraz uregulować te 
kwestie w rozporządzeniu w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Sprawozdawca 
komisji opiniodawczej uważa, że lepszym rozwiązaniem jest uregulowanie oświadczeń 
„produkt bezglutenowy” i „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu” w ramach 
rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które 
przewiduje już przyjęcie specjalnych przepisów dotyczących wskazania obecności substancji 
powodujących alergie lub nietolerancję.


