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Poprawka 7
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 9
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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) Bezpieczeństwo żywności stanowi 
istotny warunek wstępny jej swobodnego 
przepływu na rynku wewnętrznym, co ma 
na celu zapewnienie zdrowia i 
pomyślności obywateli.

Or. fr

Poprawka 10
Bendt Bendtsen

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, a także sprzyja 
konkurencyjności europejskiej, 
zwiększając rynek wewnętrzny dostępny
europejskim przedsiębiorstwom.

Or. en
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Poprawka 11
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ponieważ celem niniejszego 
rozporządzenia jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego 
wprowadzanych do obrotu produktów 
przeznaczonych dla szczególnie 
wrażliwych grup populacji, takich jak 
niemowlęta, małe dzieci i osoby cierpiące 
na określone choroby, dla 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia tych osób konieczne jest 
wykluczenie ze składu wspomnianych 
produktów i ze składu ich opakowań 
szeregu substancji potencjalnie 
niebezpiecznych lub uznanych za 
niebezpieczne.

Or. fr

Poprawka 12
Françoise Grossetête

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 

(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 
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żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W odniesieniu do przepisów 
szczegółowych dotyczących środków 
spożywczych dla osób cierpiących na 
zaburzenia metabolizmu węglowodanów 
(diabetyków) w sprawozdaniu Komisji 9
stwierdza się, że brakuje naukowych 
podstaw do ustanowienia wymogów 
szczegółowych dotyczących składu.

żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, w świetle 
sprawozdania Komitetu Naukowego ds. 
Żywności Komisji Europejskiej z dnia 22 
czerwca 2000 r. 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. Należy kontynuować prace i 
zwrócić się do Komisji Europejskiej o 
sporządzenie sprawozdania na temat 
„środków spożywczych zaspokajających 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym” w celu 
opracowania spójnej i skutecznej strategii 
służącej ochronie konsumentów, 
podmiotom przemysłowym sektora i 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Na 
podstawie wniosków z powyższego 
sprawozdania Komisja może przedstawić 
propozycje zmian stosownych przepisów 
prawodawstwa Unii lub przyjąć nowe 
inicjatywy, w stosownym przypadku dla 
poszczególnych sektorów.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja Europejska będzie musiała przedstawić sprawozdanie dotyczące konieczności 
zharmonizowania przepisów dotyczących składu i etykietowania środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym w świetle 
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wymogów ochrony konsumentów i funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 13
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) W dyrektywie 2009/39/WE 
przewidziano, że przepisy szczegółowe 
mogą być przyjmowane w odniesieniu do 
dwóch następujących kategorii żywności 
wchodzących w zakres definicji środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego: „środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie 
organizmu przy intensywnym wysiłku 
fizycznym, zwłaszcza sportowców” oraz 
„środków spożywczych dla osób 
cierpiących na zaburzenia metabolizmu 
węglowodanów (diabetyków)”. Jeżeli 
chodzi o środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym, 
niemożliwe okazało się osiągnięcie 
porozumienia w sprawie opracowania 
przepisów szczegółowych z powodu 
bardzo rozbieżnych stanowisk państw 
członkowskich i zainteresowanych stron 
odnośnie do zakresu przepisów 
szczegółowych, liczby podkategorii 
żywności, które miałyby być objęte 
zakresem tych przepisów, kryteriów 
ustanowienia wymogów dotyczących 
składu, a także potencjalnego wpływu na 
innowacje w procesie rozwoju tych 
produktów. W celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego ta kategoria środków 
spożywczych powinna podlegać regulacji 
w zakresie rozporządzenia nr 1924/2006 i 
spełniać wymogi w nim przedstawione. W 
odniesieniu do przepisów szczegółowych 
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szczegółowych dotyczących składu. dotyczących środków spożywczych dla 
osób cierpiących na zaburzenia 
metabolizmu węglowodanów (diabetyków) 
w sprawozdaniu Komisji stwierdza się, że 
brakuje naukowych podstaw do 
ustanowienia wymogów szczegółowych 
dotyczących składu.

Or. pt

Uzasadnienie

Istnienie pewnych ram regulacyjnych odpowiednich dla środków spożywczych 
przeznaczonych dla sportowców zwiększa pewność prawną i zapobiega mnożeniu norm 
krajowych, które mogą zaburzać właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 14
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) W związku z powyższym należy 
zastąpić dyrektywę 2009/39/WE 
niniejszym aktem. Aby uprościć jego 
stosowanie i zapewnić spójność we 
wszystkich państwach członkowskich, akt 
ten powinien mieć formę rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na rozwój nauki nie należy wykluczać, że w przyszłości będzie konieczne 
ustanowienie nowych kategorii żywności przeznaczonej dla konkretnych kategorii 
konsumentów.
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Poprawka 15
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Ograniczona liczba kategorii 
żywności stanowi wyłączne bądź 
częściowe źródło pożywienia dla 
niektórych grup populacji. Kategorie te 
mają zasadnicze znaczenie przy 
zarządzaniu pewnymi warunkami lub są 
kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie 
zakładanej adekwatności odżywczej 
żywności dla niektórych ściśle 
określonych, szczególnie wrażliwych grup 
populacji. Powyższe kategorie żywności 
obejmują preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt i preparaty do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci, napoje na bazie mleka 
przeznaczone dla małych dzieci oraz 
żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego. Jak wynika z doświadczeń 
przepisy określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE oraz w dyrektywie Komisji 
1999/21/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci oraz napojów na bazie 
mleka przeznaczonych dla małych dzieci, 
jak również żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
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2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Ponadto pojęcie „środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego” powinno zostać utrzymane 
i ograniczone ściśle do produktów, w 
przypadku których można wykazać 
wyjątkową zdolność do zaspokojenia 
określonych potrzeb żywieniowych 
szczególnie wrażliwych grup populacji, co 
byłoby warunkiem koniecznym do ich 
wprowadzenia do obrotu zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Mleko modyfikowane typu „growing up” przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat 
to produkt opracowany specjalnie z myślą o potrzebach żywieniowych tych dzieci, który musi 
spełniać bardzo ścisłe normy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w zakresie 
zawartości pozostałości pestycydów. Należy zapewnić dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat 
poziom bezpieczeństwa obowiązujący obecnie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla 
niemowląt.

Poprawka 16
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przetworzoną żywność na bazie zbóż, 
żywność dla dzieci, napoje na bazie mleka 
przeznaczone dla małych dzieci, żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Jak wynika z doświadczeń przepisy 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/141/WE, dyrektywie Komisji 
2006/125/WE, dyrektywie Komisji 
1999/21/WE, rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 41/2009 oraz w dyrektywie 
Komisji 96/8/WE zapewniają swobodny 
przepływ takiej żywności w zadowalający 
sposób, gwarantując jednocześnie wysoki 
poziom ochrony zdrowia publicznego. 
Właściwe jest zatem, aby w niniejszym 
rozporządzeniu skoncentrowano się na 
wymogach ogólnych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci, 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE, 
1999/21/WE, 96/8/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009.
Ponadto pojęcie „specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego” powinno 
zostać zachowane i ściśle ograniczone do 
produktów, które wykazują wyjątkową 
zdolność do zaspokojenia szczególnych 
potrzeb żywieniowych narażonych grup 
ludności i które w przeciwnym przypadku 
nie mogłyby zostać wprowadzone na rynek 
zgodnie z obowiązującymi aktami Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przywrócić pojęcie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
Pozwoli to ustanowić kryteria ochrony małych dzieci w odniesieniu do wymogów 
żywieniowych i wymogów bezpieczeństwa żywności właściwych dla danej grupy wiekowej, na 
przykład ograniczenia dotyczące dodawania składników odżywczych, zagrożeń 
mikrobiologicznych i zanieczyszczeń. Nieuwzględnienie tego rodzaju środków spożywczych 
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doprowadzi do sytuacji, w której środki te będą regulowane jako środki spożywcze ogólnego 
przeznaczenia oraz będą podlegały kryteriom żywieniowym i kryteriom czystości określonym 
dla osób dorosłych, które to kryteria nie zawsze są odpowiednie dla dzieci w wieku od 12 do 
36 miesięcy.

Poprawka 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż, żywności dla niemowląt i 
małych dzieci, żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego oraz środków 
spożywczych dla osób z nietolerancją 
glutenu, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE,
1999/21/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 41/2009.

Or. en

Poprawka 18
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Poprawka 19
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

spożywczych dla osób nietolerujących 
glutenu powinny być jednak regularnie 
dostosowywane z uwzględnieniem postępu 
naukowo-technicznego oraz − w 
stosownych przypadkach − istotnych 
zmian na poziomie międzynarodowym.

Or. fr

Poprawka 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 21
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Z uwagi na wrażliwość kategorii 
osób objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, zasadnicze znaczenie ma 
wykluczenie ze składu żywności 
przeznaczonej dla tych osób szeregu 
substancji uznanych za szkodliwe. 
Zgodnie z zasadą ostrożności należy także 
wykluczyć substancje niosące ze sobą 
ryzyko, w odniesieniu do których 
występuje niepewność naukowa. Należy 
sporządzić i aktualizować wykaz 
substancji, których stosowanie przy 
produkcji żywności objętej zakresem 
niniejszego rozporządzenia jest ściśle 
zakazane.

Or. fr

Poprawka 22
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Stosowanie pestycydów, 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i oleju palmowego przy 
produkcji środków przeznaczonych do 
wytwarzania żywności objętej zakresem 
niniejszego rozporządzenia jest zakazane. 
Zakazane jest ponadto stosowanie 
nanomateriałów przy wytwarzaniu 
żywności objętej zakresem niniejszego 
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rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy zapominać, że żywność objęta zakresem przedmiotowego rozporządzenia jest 
przeznaczona dla szczególnie wrażliwych grup populacji, jak niemowlęta, małe dzieci i osoby 
chore, i że w związku z tym należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia, zakazując 
stosowania substancji szkodliwych lub potencjalnie szkodliwych.

Poprawka 23
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Należy zapewnić wysoki poziom 
ochrony zdrowia konsumentów także w 
odniesieniu do opakowań żywności objętej 
zakresem niniejszego rozporządzenia, 
które nie mogą zawierać substancji 
powodujących zaburzenia 
endokrynologiczne, takich jak bisfenol A, 
ani innych związków mogących stanowić 
zagrożenie dla zdrowia.

Or. fr

Poprawka 24
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17d preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17d) Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i 
właściwe organy krajowe powinny 
przeprowadzać systematyczną ocenę w 
celu aktualizacji wykazu substancji 
zakazanych, przede wszystkim na 
podstawie nowych danych oraz zmian w 
poglądach naukowych i regulacjach w 
państwach członkowskich Unii i w skali 
międzynarodowej.

Or. fr

Poprawka 25
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Komisja powinna zaostrzyć przepisy 
dotyczące reklamowania, wprowadzania 
na rynek i promowania żywności 
przeznaczonej dla niemowląt i małych 
dzieci.

Or. en

Poprawka 26
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci oraz 
żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, z uwzględnieniem dyrektyw 
Komisji 2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z 
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego, zwłaszcza w zakresie oceny 
ryzyka, 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.
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Poprawka 27
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, przy uwzględnieniu 
dodatkowych wymogów dotyczących
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstw od 
tych przepisów, oraz wymogów 
dotyczących zezwoleń na oświadczenia 
żywieniowe i zdrowotne. Szczególnie 
ważne jest, aby Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje podczas swych 
prac przygotowawczych, w tym z 
ekspertami. Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Uzasadnienie

Mleko modyfikowane typu „growing up” przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat 
to produkt opracowany specjalnie z myślą o potrzebach żywieniowych tych dzieci, który musi 
spełniać bardzo ścisłe normy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w zakresie 
zawartości pozostałości pestycydów. Należy zapewnić dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat 
poziom bezpieczeństwa obowiązujący obecnie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla 
niemowląt.

Poprawka 28
Amalia Sartori

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 

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

małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE,
1999/21/WE, 96/8/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009. 
Należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby dostosować definicje 
„preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt”, „preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt”, „przetworzonej 
żywności na bazie zbóż”, „napojów na 
bazie mleka przeznaczonych dla małych 
dzieci” 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 oraz procesu 
wprowadzania na rynek żywności w 
wyniku innowacji naukowo-
technologicznych w odniesieniu do 
kategorii żywności objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
dodatkowe wymogi dotyczące 
etykietowania w stosunku do przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE i odstępstwa od 
tych przepisów, oraz wymogi dotyczące 
zezwoleń na oświadczenia żywieniowe i 
zdrowotne. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z ekspertami. 
Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy przywrócić pojęcie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
Zapewni to zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa rządzących tego rodzaju środkami w 
odniesieniu do wartości odżywczych, zagrożeń mikrobiologicznych, pestycydów i 
zanieczyszczeń, barwników i substancji słodzących. Nieuwzględnienie tego rodzaju środków 
spożywczych w zakresie przedmiotowego rozporządzenia doprowadzi do sytuacji, w której 
środki te będą regulowane jako środki spożywcze ogólnego przeznaczenia oraz będą 
podlegały kryteriom żywieniowym i kryteriom czystości określonym dla osób dorosłych, które 
to kryteria nie są odpowiednie dla dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Poprawka 29
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zapewnić kryteria ustanawiania wymogów 
szczegółowych dotyczących składu i 
informacji w odniesieniu do preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt, 
preparatów do dalszego żywienia 
niemowląt, przetworzonej żywności na 
bazie zbóż i żywności dla dzieci, żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
oraz środków spożywczych dla osób 
nietolerujących glutenu, z 
uwzględnieniem dyrektyw Komisji 
2006/141/WE, 2006/125/WE oraz 
1999/21/WE, jak również rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 41/2009. Należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby dostosować definicje 
„preparatów do początkowego żywienia 
niemowląt”, „preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt”, „przetworzonej 
żywności na bazie zbóż” i „żywności dla 
dzieci”, „żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego” oraz środków 
spożywczych dla osób nietolerujących 
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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.

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

Or. fr

Poprawka 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

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

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

Or. en

Poprawka 31
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Należy ustalić, a następnie 
aktualizować unijny wykaz witamin, 
składników mineralnych, aminokwasów i 
innych substancji, które mogą być 
dodawane do preparatów do początkowego 
żywienia niemowląt, preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt, 
przetworzonej żywności na bazie zbóż i 
żywność dla dzieci oraz do żywności 
specjalnego przeznaczenia medycznego 
pod warunkiem spełnienia niektórych 
kryteriów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów, zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w celu aktualizacji 
powyższego wykazu.

Or. fr

Poprawka 32
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



AM\889163PL.doc 29/65 PE480.536v01-00

PL

Poprawka 34
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z opinią Komitetu 
Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia w 
sprawie oceny ryzyka produktów 
nanotechnologii z dnia 19 stycznia 2009 r. 
obecnie informacje na temat zagrożeń 
związanych z nanomateriałami 
technicznymi są niewystarczające, a 
istniejące metody badawcze mogą nie 
wystarczyć do rozpatrzenia wszystkich 
kwestii pojawiających się w związku z 
nanomateriałami technicznymi. W związku 
z powyższym nie należy włączać 
nanomateriałów technicznych do unijnego 
wykazu kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia, do 
czasu przeprowadzenia oceny przez Urząd.

(21) Zgodnie z opinią Komitetu 
Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia w 
sprawie oceny ryzyka produktów 
nanotechnologii z dnia 19 stycznia 2009 r. 
obecnie informacje na temat zagrożeń 
związanych z nanomateriałami 
technicznymi są niewystarczające, a 
istniejące metody badawcze mogą nie 
wystarczyć do rozpatrzenia wszystkich 
kwestii pojawiających się w związku z 
nanomateriałami technicznymi. Z uwagi 
na szczególną wrażliwość grup populacji, 
dla których przeznaczona jest żywność 
podlegająca przepisom niniejszego 
rozporządzenia, nie należy włączać 
nanomateriałów technicznych do unijnego 
wykazu kategorii żywności objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 35
Françoise Grossetête

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 

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

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 W niedawno 
przyjętym rozporządzeniu (UE) nr 
1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności przewidziano przyjęcie przez 
Komisję aktów wykonawczych 
regulujących przekazywanie 
dobrowolnych informacji dotyczących 
możliwej i niezamierzonej obecności w 
żywności substancji lub produktów 
powodujących alergie lub reakcje 
nietolerancji. Do celów spójności i 
uproszczenia ram prawnych należy 
powierzyć Komisji na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 
przyjęcie także aktów wykonawczych 
regulujących przekazywanie 
dobrowolnych informacji dotyczących 
braku obecności lub ograniczonej 
zawartości w żywności substancji 
powodujących reakcje nietolerancji, 
takich jak gluten i laktoza, jak również 
wycofanie rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 41/2009. Należy w tym celu zmienić 
rozporządzenie w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności; Komisja powinna przyjąć 
niezbędne przepisy wykonawcze przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia. W odpowiednim akcie 
wykonawczym należy utrzymać
oświadczenia żywieniowe „produkt 
bezglutenowy” i „produkt o bardzo niskiej 
zawartości glutenu” oraz powiązane 
warunki stosowania ze wskazaniem kręgu 
odbiorców, regulowane przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009, a tym 
samym zapewnić jednakowy poziom 
ochrony konsumentów.
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Or. fr

Uzasadnienie

Osobom nietolerującym glutenu należy zapewnić ramy regulacyjne dostosowane na ich 
konkretnych potrzeb.

Poprawka 36
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku żywności 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
dla osób nietolerujących glutenu, zgodnie 
z przepisami określonymi w art. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 
dotyczącego składu i etykietowania 
środków spożywczych odpowiednich dla 
osób nietolerujących glutenu. Ponadto 
oświadczenie „produkt bezglutenowy” 
może być stosowane w przypadku
żywności przeznaczonej do normalnego 
spożycia oraz żywności odpowiedniej dla 
osób nietolerujących glutenu, zgodnie z 
przepisami określonymi w art. 4 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 
dotyczącego składu i etykietowania 
środków spożywczych odpowiednich dla 
osób nietolerujących glutenu, które to 
przepisy nie zezwalają na stosowanie 
oświadczenia „produkt o bardzo niskiej 
zawartości glutenu” w odniesieniu do tej 
żywności. Środki spożywcze dla osób 
nietolerujących glutenu wchodzą w zakres 
niniejszego rozporządzenia, ponieważ 
dostarczanie tego rodzaju bezpiecznych 
środków spożywczych dla osób 
nietolerujących glutenu i informowanie 
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osób chorych na celiakię o braku 
zawartości glutenu ma zasadnicze 
znaczenie dla leczenia tej choroby. 
Przedmiotowe środki spożywcze są zgodne 
z międzynarodowym standardem 
dotyczącym dietetycznych środków 
spożywczych dla osób nietolerujących 
glutenu (CODEX STAN 118-1979, 
zmieniony w 2008 r.). Tym samym 
warunki stosowania oświadczenia 
„produkt bezglutenowy” w odniesieniu do 
żywności przeznaczonej do normalnego 
spożycia powinny pozostać w zakresie 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009.

Or. fr

Poprawka 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 

(26) Obecnie oświadczenia „produkt 
bezglutenowy” lub „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu” mogą być 
stosowane w przypadku środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu, zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
41/2009 dotyczącym składu i 
etykietowania środków spożywczych 
odpowiednich dla osób z nietolerancją 
glutenu. Ponadto oświadczenie „produkt 
bezglutenowy” może być stosowane w 
przypadku środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia i 
innych środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
odpowiednich dla osób z nietolerancją 
glutenu, zgodnie z przepisami określonymi 
w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
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stosowania niniejszego rozporządzenia 
należy zakończyć dostosowania techniczne 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1924/2006 obejmujące oświadczenia 
żywieniowe „produkt bezglutenowy” i 
„produkt o bardzo niskiej zawartości 
glutenu” oraz powiązane warunki 
stosowania regulowane przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 41/2009.

41/2009 dotyczącego składu i 
etykietowania środków spożywczych 
odpowiednich dla osób z nietolerancją 
glutenu, w świetle których w odniesieniu 
do tych środków spożywczych nie wolno 
stosować oświadczenia „produkt o bardzo 
niskiej zawartości glutenu”. Takie środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób z nietolerancją 
glutenu powinny zostać zachowane w 
niniejszym rozporządzeniu, ponieważ 
zapewnienie takich bezpiecznych środków 
spożywczych przeznaczonych dla osób z 
nietolerancją glutenu oraz informowanie 
osób cierpiących na celiakię o braku 
glutenu w tych środkach ma zasadnicze 
znaczenie dla radzenia sobie z chorobą. 
Jest to zgodne z międzynarodową normą 
kodeksu żywnościowego dla środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
dietetycznego dla osób z nietolerancją 
glutenu (CODEX STAN 118-1979, 
zmieniony w 2008 r.). W rozporządzeniu 
(WE) nr 41/2009 należy także zachować 
warunki stosowania oświadczenia
„produkt bezglutenowy” w przypadku 
środków spożywczych przeznaczonych do 
normalnego spożycia.

Or. en

Poprawka 38
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy wprowadzić ściślejszą 
definicję całkowitego zastąpienia diety, 
ponieważ tego rodzaju zastąpienie, o ile 
byłoby przeprowadzane pod nadzorem 
lekarza, można by uznać za podlegające 
definicji „żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego”. Właściwości 
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odchudzające należy uzasadnić w oparciu 
o rozporządzenie (WE) nr 1924/2006.

Or. en

Poprawka 39
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, na 
szczeblu państw członkowskich zostaną 
ustanowione odpowiednie procedury
kontroli zarówno sanitarnej, jak i 
dotyczącej składu, przeprowadzanej przed 
wprowadzeniem produktu do obrotu i po 
jego wprowadzeniu do obrotu.

Or. fr

Poprawka 40
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Niezbędne są odpowiednie środki 
przejściowe, aby podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwo spożywcze mogły 
dostosować się do przepisów niniejszego 
rozporządzenia,

(29) Komisja przedsięweźmie odpowiednie 
środki, aby zagwarantować pewność 
prawa w okresie przejściowym oraz aby 
podmioty prowadzące przedsiębiorstwo 
spożywcze mogły dostosować się do 
przepisów niniejszego rozporządzenia,
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Or. pt

Uzasadnienie

Konieczne jest zapobieżenie sytuacji, w której dostosowanie przepisów przewidziane w 
niniejszym wniosku mogłoby stworzyć próżnię prawną, nawet przejściową.

Poprawka 41
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Należy przewidzieć procedurę 
umożliwiającą tymczasowe wprowadzanie 
do obrotu środków spożywczych 
powstałych w wyniku innowacji 
naukowych i technologicznych, aby 
można było właściwie korzystać z owoców 
badań przemysłowych w oczekiwaniu na 
zmiany właściwych dyrektyw 
szczegółowych. Jednakże ze względu na 
ochronę zdrowia konsumenta zezwolenie 
na wprowadzenie do obrotu może być 
przyznane jedynie po konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy koniecznie jak najlepiej ukierunkować podmioty przemysłowe sektora w odniesieniu 
do działań, jakie powinny one podjąć, aby jak najlepiej zaspokoić konkretne potrzeby 
żywieniowe szczególnie wrażliwych grup populacji. Umożliwiłoby to wspomnianym grupom 
szybkie korzystanie z istotnych osiągnięć technicznych i naukowych.

Poprawka 42
Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Aby ułatwić dostęp do rynku 
podmiotom gospodarczym, a zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
(MŚP), zamierzającym wprowadzić do 
obrotu środki spożywcze powstałe w 
wyniku innowacji naukowych i 
technologicznych, Komisja Europejska 
powinna przyjąć, w ścisłej współpracy z 
zainteresowanymi stronami, wytyczne 
dotyczące procedury tymczasowego 
wprowadzania do obrotu środków 
spożywczych powstałych w wyniku 
innowacji naukowych i technologicznych.

Or. fr

Poprawka 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z podstawowych zabezpieczeń zawartych w obowiązującej dyrektywie ramowej w 
sprawie dietetycznych środków spożywczych (2009/39/WE), zwłaszcza te dotyczące „żywności 
dla osób z nietolerancją glutenu”, zostały usunięte z zakresu proponowanego przeglądu ze 
szkodą dla osób cierpiących na celiakię.
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Poprawka 44
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 45
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środków spożywczych dla osób 
nietolerujących glutenu.

Or. fr

Poprawka 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

ca) środków spożywczych dla osób z 
nietolerancją glutenu;

Or. en

Poprawka 47
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) mleka przeznaczonego dla małych 
dzieci;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Napoje na bazie mleka przeznaczone dla małych dzieci są specjalnie opracowanymi, 
bogatymi w składniki odżywcze produktami, które przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych małych dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. Wykluczenie tych produktów z 
przedmiotowego rozporządzenia spowoduje osłabienie środków w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, brak specjalnego doboru składników odżywczych oraz brak harmonizacji wśród 
państw członkowskich UE. W konsekwencji produkty te będą regulowane jako środki 
spożywcze ogólnego przeznaczenia, a tym samym będą podlegać kryteriom żywieniowym i 
kryteriom bezpieczeństwa określonym dla osób dorosłych, które to kryteria nie są 
odpowiednie dla dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. 

Poprawka 48
Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) mleka przeznaczonego dla małych 
dzieci;

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Mleko modyfikowane typu „growing up” przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat 
to produkt opracowany specjalnie z myślą o potrzebach żywieniowych tych dzieci, który musi 
spełniać bardzo ścisłe normy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w zakresie 
zawartości pozostałości pestycydów. Należy zapewnić dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat 
poziom bezpieczeństwa obowiązujący obecnie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla 
niemowląt.

Poprawka 49
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „środki spożywcze dla osób 
nietolerujących glutenu” oznaczają środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego wytworzone, przygotowane 
lub przetworzone specjalnie w celu 
zaspokojenia określonych potrzeb 
dietetycznych osób nietolerujących 
glutenu;

Or. fr

Poprawka 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „środki spożywcze dla osób z 
nietolerancją glutenu” oznaczają środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
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żywieniowego, które są w szczególny 
sposób produkowane, przygotowywane 
lub przetwarzane, tak aby zaspokoić 
szczególne potrzeby żywieniowe osób z 
nietolerancją glutenu.

Or. en

Poprawka 51
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „opakowanie jednostkowe” oznacza 
jednostkę zawierającą pojedynczy 
produkt, umieszczony do momentu 
sprzedaży w indywidualnym opakowaniu; 

Or. da

(Zgodnie ze sformułowaniem podanym w dyrektywie Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 
1976 w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do 

paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach 
jednostkowych).

Poprawka 52
Bendt Bendtsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) „produkt paczkowany” oznacza 
produkt, który bez udziału nabywcy 
pakowany jest w dowolnego rodzaju 
opakowanie w taki sposób, że ilość 
nominalna zapakowanego produktu jest z 
góry określona i nie można jej zmienić bez 
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naruszenia opakowania (otwarcia lub 
wprowadzenia widocznych zmian w jego 
wyglądzie);

Or. da

(Zgodnie ze sformułowaniem podanym w dyrektywie Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 
1976 w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do 

paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach 
jednostkowych).

Poprawka 53
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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. fr

Poprawka 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

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

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

Or. en

Poprawka 55
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 56
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Kontrola

Właściwe organy krajowe dbają o
wprowadzenie odpowiedniego systemu 
kontroli, aby dopilnować przestrzegania 
przez uczestników rynku wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie oraz 
norm sanitarnych.

Or. fr

Poprawka 57
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b
Zasada ostrożności

Jeżeli przeprowadzenie oceny dostępnych 
danych naukowych dało racjonalne 
podstawy do zaniepokojenia 
występowaniem ewentualnego działania 
niepożądanego, ale nie ma w tej kwestii 
pewności naukowej, można przyjąć 
tymczasowe środki zarządzania ryzykiem 
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niezbędne do zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony szczególnie wrażliwych 
grup populacji, których dotyczy niniejsze 
rozporządzenie.

Or. fr

Poprawka 58
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 59
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Żywność, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
nie zawiera żadnych substancji w ilości 
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia osób, 
dla których jest przeznaczona. W 
szczególności nie może zawierać 
pozostałości pestycydów, organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie, oleju 
palmowego ani nanomateriałów.
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Or. fr

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 61
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Etykietowanie i reklamowanie żywności będącej przedmiotem niniejszego rozporządzenia 
powinno opierać się na danych pozyskiwanych zgodnie z metodologią naukową oraz 
poddawanych sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez niezależny podmiot, w tym wypadku 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.
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Poprawka 62
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 63
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W etykietowaniu, prezentowaniu i 
reklamowaniu środków spożywczych 
przeznaczonych do normalnego spożycia 
zabrania się:
a) stosowania zwrotu „specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego” 
umieszczonego osobno lub w połączeniu z 
innymi sformułowaniami w celu opisania 
tych środków spożywczych;
b) stosowania wszelkich innych oznaczeń 
lub prezentacji mogących sprawiać 
wrażenie, że chodzi o jeden z produktów, o 
których mowa w art. 1 ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować przepis podobny do tego zawartego w art. 2 ust. 2 lit. b) obowiązującej 
dyrektywy ramowej, by jedynie produkty zgodne z rozporządzeniem mogły być prezentowane 
jako produkty zaspokajające konkretne potrzeby docelowych grup populacji. Należy dokonać 
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wyraźnego rozróżnienia między środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego a środkami spożywczymi przeznaczonymi do normalnego spożycia. Wyłącznie 
środki spożywcze przeznaczone do normalnego spożycia, których właściwości odżywcze lub 
zdrowotne zostały zatwierdzone, mogą być prezentowane jako środki spełniające określone 
warunki.

Poprawka 64
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 66
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Odpowiedzialność za 
rozpowszechnianie wszelkich użytecznych 
informacji lub zaleceń dotyczących
kategorii żywności, o której mowa w art. 1 
ust. 1, spoczywa wyłącznie na osobach 
posiadających kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji bądź na
innych specjalistach odpowiedzialnych za 
opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem i 
powinna opierać się na danych 
naukowych możliwych do sprawdzenia w 
sposób niezależny.

Or. pt

Uzasadnienie

Wszelkie informacje na temat tych kategorii żywności rozpowszechniane przy użyciu środków 
biernych (na przykład internetu) powinny być opracowywane przez specjalistów 
posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz powinny opierać się na sprawdzalnych danych 
naukowych.

Poprawka 67
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Skład opakowań żywności, o której 
mowa w art. 1 ust. 1, gwarantuje wysoki 
poziom ochrony grup populacji, dla 
których żywność ta jest przeznaczona. 
Opakowania te nie mogą zawierać 
substancji powodujących zaburzenia 
endokrynologiczne, takich jak bisfenol A, 
ani innych substancji potencjalnie 
szkodliwych dla zdrowia.

Or. fr

Poprawka 68
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 years after the date of the entry into 
force of this Regulation], zgodnie z art. 15, 
w odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE, dyrektywę 
1999/21/WE, dyrektywę 96/8/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 41/2009, a także 
postęp naukowo-techniczny, Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania 
rozporządzeń delegowanych w odniesieniu 
do środków spożywczych, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, nie później niż w terminie 
[2 years after the date of the entry into 
force of this Regulation], zgodnie z art. 15, 
w odniesieniu do następujących kwestii:

Or. en

Uzasadnienie

Wymaga się, aby na środkach spożywczych objętych zakresem stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia umieszczano istotne, dodatkowe informacje w celu zapewnienia bezpiecznego 
stosowania tych środków. Ważne jest, aby bezpieczne i zatwierdzone produkty podlegające 
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zakresowi przedmiotowego rozporządzenia mogły być wprowadzane na rynek w odpowiednim 
czasie. Z uwagi na to, że produkty znajdujące się obecnie w obrocie spełniają kryteria 
bezpieczeństwa żywności określone w odniesieniu do małych dzieci, przepisy, o których 
mowa, należy utrzymać do momentu wydania przez EFSA opinii, tak aby nadal gwarantować
wysoki poziom ochrony tej grupy szczególnie narażonych konsumentów.

Poprawka 69
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 years after the date of the entry into 
force of this Regulation], zgodnie z art. 15, 
w odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, wyniki nowych ocen ryzyka i 
zasadę ostrożności, 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:

Or. fr

Poprawka 70
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
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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:

uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE, dyrektywę 
1999/21/WE i rozporządzenie (WE) nr 
41/2009, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń delegowanych 
w odniesieniu do żywności wchodzącej w 
zakres art. 1 ust. 1, 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:

Or. fr

Poprawka 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 years after the date of the entry into 
force of this Regulation], zgodnie z art. 15, 
w odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE, dyrektywę 
1999/21/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 
41/2009, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń delegowanych
w odniesieniu do środków spożywczych, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, nie później 
niż w terminie [2 years after the date of the 
entry into force of this Regulation], 
zgodnie z art. 15, w odniesieniu do 
następujących kwestii:

Or. en

Poprawka 72
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[2 years after the date of the entry into 
force of this Regulation], zgodnie z art. 15, 
w odniesieniu do następujących kwestii:

2. Z zastrzeżeniem wymogów ogólnych 
określonych w art. 7 i art. 9 oraz biorąc pod 
uwagę dyrektywę 2006/141/WE, 
dyrektywę 2006/125/WE i dyrektywę 
1999/21/WE, a także postęp naukowo-
techniczny, Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania rozporządzeń 
delegowanych, nie później niż w terminie 
[1 year after the date of the entry into force 
of this Regulation], zgodnie z art. 15, w 
odniesieniu do następujących kwestii:

Or. ro

Poprawka 73
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogów szczegółowych dotyczących 
stosowania pestycydów w produktach
rolnych przeznaczonych do produkcji 
przedmiotowej żywności oraz dotyczących 
pozostałości pestycydów w takiej 
żywności;

b) identyfikacji substancji, których 
stosowanie przy wytwarzaniu produktów
rolnych przeznaczonych do produkcji 
przedmiotowej żywności i których 
obecność w końcowym składzie takiej 
żywności oraz w składzie jej opakowań 
powinny być zakazane;

Or. fr



AM\889163PL.doc 53/65 PE480.536v01-00

PL

Poprawka 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) szczegółowych ograniczeń 
dotyczących pakowania żywności, o której 
mowa w art. 1 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć prawo do kontrolowania stosowania substancji wykorzystywanych do 
pakowania żywności dla niemowląt i dzieci, które mogą przedostać się do żywności jeszcze 
przed jej spożyciem, lub do zakazywania tego rodzaju substancji, np. stosowania BPA w 
blaszanych puszkach z żywnością przeznaczoną do początkowego żywienia niemowląt, 
ponieważ substancja ta mogłaby przedostać się do żywności.

Poprawka 75
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) odstępstw od stosowania minimalnej 
wielkości czcionki ze względu na 
dodatkowe wymogi szczegółowe dotyczące 
umieszczania obowiązkowych informacji 
na etykietach niektórych środków 
spożywczych, o których mowa w art. 1 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oraz 
innych wymogów dotyczących czytelności 
określonych w art. 13 ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności;

Or. en
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Uzasadnienie

Specjalne przepisy w zakresie etykietowania mające zastosowanie do tych grup produktów 
zostaną poddane przeglądowi i ujęte w wersji przekształconej w postaci aktów delegowanych. 
W tym momencie należy rozpatrzyć szczególne potrzeby związane z informowaniem 
konsumentów oraz wymogi szczegółowe dotyczące czytelności obowiązujące w odniesieniu do 
tego rodzaju produktów, co może wymusić odstępstwo od stosowania minimalnej wielkości 
czcionki oraz od niektórych innych kryteriów czytelności określonych w odniesieniu do 
żywności ogólnego przeznaczenia.

Poprawka 76
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Foods falling within the scope of this regulation are required to provide substantial 
additional information to that required by general food labelling provisions in order to 
ensure their safe use. The specific labelling provisions applying to these groups of products 
will be reviewed and recast in the form of delegated acts. It is appropriate at that point in 
time to consider the specific consumer information needs and legibility requirements 
applicable to these products, which may necessitate derogation from minimum font size and 
certain other legibility criteria set for general foods.

Poprawka 77
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Wymaga się, aby na środkach spożywczych objętych zakresem stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia umieszczano istotne, dodatkowe informacje w stosunku do informacji 
wymaganych na mocy ogólnych przepisów w zakresie etykietowania żywności w celu 
zapewnienia bezpiecznego stosowania tych środków. 

Poprawka 78
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

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, wyniki 
nowych ocen ryzyka i zasadę ostrożności 
Komisja aktualizuje rozporządzenia 
delegowane, o których mowa w ust. 2, 
zgodnie z art. 15.

Or. fr

Poprawka 79
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem umożliwienia szybkiego 
wprowadzenia do obrotu środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego powstałych dzięki postępowi 
naukowemu i technologicznemu Komisja 
może, po konsultacji z Europejskim 
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA), zezwolić na wprowadzenie do 
obrotu na okres dwóch lat środków 
spożywczych, które nie spełniają wymagań 
dotyczących składu, ustanowionych w 
niniejszym rozporządzeniu i 
rozporządzeniach delegowanych 
odnoszących się do kategorii środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, o których mowa w art. 1 
ust. 1. Środki te są przyjmowane zgodnie z 
procedurą przekazania uprawnień, o 
której mowa w art. 15.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy koniecznie umieścić w rozporządzeniu klauzulę innowacyjności przewidzianą w 
dyrektywie 2009/39/WE w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego. Należy ułatwić stosowanie powyższej procedury, obecnie rzadko stosowanej, 
aby umożliwić konsumentom szybkie korzystanie z odpowiednich produktów.

Poprawka 80
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Identyfikacja substancji, której 
stosowania należy zakazać, przewidziana 
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w ust. 2 lit. b), jest dokonywana z 
inicjatywy Komisji lub na podstawie 
wniosku państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 81
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Mleko przeznaczone dla małych dzieci

Przed końcem okresu przejściowego, o 
którym mowa w art. 18 akapit pierwszy, 
Komisja po konsultacji z Europejskim 
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat 
stosowności wprowadzenia przepisów 
szczegółowych dotyczących składu i 
etykietowania napojów na bazie mleka,
przeznaczonych dla małych dzieci, w 
stosownym przypadku wraz z wnioskiem 
ustawodawczym.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby w dalszym ciągu zapewnić wysoki poziom ochrony danej grupie konsumentów 
szczególnie wrażliwych, należałoby uzyskać opinię naukową EFSA w sprawie stosowności 
włączenia wymogów szczegółowych dotyczących etykietowania i składu takiego mleka do 
aktów delegowanych Komisji.

Poprawka 82
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zgodnie z dostępnymi informacjami 
naukowymi nie zagrażają bezpieczeństwu 
zdrowia konsumentów; oraz

a) zgodnie z dostępnymi informacjami 
naukowymi nie zagrażają bezpieczeństwu i 
mają dowiedzione korzystne działanie dla 
zdrowia konsumentów;

Or. fr

Poprawka 83
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż [2 years after the date of 
the entry into force of this Regulation] 
Komisja ustanawia, a następnie aktualizuje 
unijny wykaz substancji dozwolonych, 
które spełniają warunki określone w ust. 1, 
na mocy rozporządzeń wykonawczych. 
Włączenie substancji do unijnego wykazu 
obejmuje podanie specyfikacji takiej 
substancji oraz, w stosownych 
przypadkach, warunki stosowania i mające 
zastosowanie kryteria czystości. Powyższe 
rozporządzenia wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 14 ust. 2. W należycie 
uzasadnionych szczególnie pilnych 
przypadkach związanych z pojawiającymi 
się zagrożeniami dla zdrowia Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie, 
aktualizujące unijny wykaz zgodnie z art. 

2. Nie później niż [2 years after the date of 
the entry into force of this Regulation] 
Komisja ustanawia, a następnie aktualizuje 
unijny wykaz substancji dozwolonych, 
które spełniają warunki określone w ust. 1, 
na mocy aktów delegowanych zgodnie z 
art. 15. Włączenie substancji do unijnego 
wykazu obejmuje podanie specyfikacji 
takiej substancji oraz, w stosownych 
przypadkach, warunki stosowania i mające 
zastosowanie kryteria czystości.
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14 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 84
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nie później niż [6 months after the date 
of the entry into force of this Regulation] 
Komisja ustanawia, a następnie aktualizuje 
unijny wykaz substancji dozwolonych, 
które spełniają warunki określone w ust. 1, 
na mocy rozporządzeń wykonawczych. 
Włączenie substancji do unijnego wykazu 
obejmuje podanie specyfikacji takiej 
substancji oraz, w stosownych 
przypadkach, warunki stosowania i mające 
zastosowanie kryteria czystości. Powyższe 
rozporządzenia wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2. W należycie 
uzasadnionych szczególnie pilnych 
przypadkach związanych z pojawiającymi 
się zagrożeniami dla zdrowia Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie, 
aktualizujące unijny wykaz zgodnie z art. 
14 ust. 3.

Or. ro

Poprawka 85
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku, w którym substancja 
została już włączona do unijnego wykazu, 
a nastąpiła znaczna zmiana w metodach 
produkcji bądź zmiana w wielkości 
cząstek, na przykład poprzez zastosowanie 
nanotechnologii, substancja 
przygotowywana nowymi metodami 
zostaje uznana za inną substancję, a 
unijny wykaz jest odpowiednio 
aktualizowany, zanim taka substancja 
będzie mogła zostać wprowadzona na 
rynek unijny.

skreślony

Or. fr

Poprawka 86
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 3 i art. 10 niniejszego 
rozporządzenia, następuje na czas 
nieokreślony od dnia (*) [(*) Date of entry 
into force of the basic legislative act or 
from any other date set by the legislator.]

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 3 i art. 10 niniejszego 
rozporządzenia, następuje na okres pięciu 
lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedstawia 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż sześć miesięcy 
przed upływem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień pozostaje w mocy 
przez taki sam okres, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.

Or. ro
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Poprawka 87
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 3 i art. 10 niniejszego 
rozporządzenia, następuje na czas 
nieokreślony od dnia (*) [(*)Date of entry 
into force of the basic legislative act or 
from any other date set by the legislator.]

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 10 i art. 11 niniejszego 
rozporządzenia, następuje na czas pięciu 
lat od dnia (*) [(*)Date of entry into force 
of the basic legislative act or from any 
other date set by the legislator.]

Or. fr

Poprawka 88
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do końca okresu przejściowego 
określonego w art. 18 ust. 1 Komisja, po 
konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie zalet specjalnych 
przepisów dotyczących składu i 
etykietowania napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci w 
odniesieniu do potrzeb żywieniowych, 
wzorca konsumpcji, zapotrzebowania na 
wartości odżywcze i poziomów narażenia 
małych dzieci na spożywanie 
zanieczyszczeń i pestycydów, z 
uwzględnieniem różnych przepisów 
rządzących żywnością przeznaczoną do 
normalnego spożycia i żywnością 
przeznaczoną dla niemowląt i małych 
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dzieci. W świetle wniosków tego 
sprawozdania Komisja albo:
a) postanawia, że nie ma potrzeby 
wprowadzania przepisów szczegółowych 
dotyczących składu i etykietowania 
napojów na bazie mleka, przeznaczonych 
dla małych dzieci; albo
b) zgodnie z procedurą ustanowioną 
w art. 114 TFUE przedstawia 
odpowiednie wnioski w sprawie zmian 
w niniejszym rozporządzeniu i zmienia 
odnośne akty delegowane w taki sposób, 
aby uwzględnić w nich dane przepisy 
szczegółowe zgodnie z art. 15 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Napoje na bazie mleka przeznaczone dla małych dzieci są obecnie sprzedawane na rynku 
europejskim zgodnie z przepisami określonymi w dyrektywie ramowej 2009/39/WE. Jednak 
państwa członkowskie UE nie są zgodne co do sposobu regulacji tego rodzaju produktów. 
Aby móc nadal gwarantować wysoki poziom ochrony grupy szczególnie narażonych 
konsumentów, korzystne byłoby uzyskanie od EFSA opinii naukowej w sprawie słuszności 
uwzględnienia wymogów szczegółowych dotyczących składu i etykietowania tego rodzaju 
produktów w aktach delegowanych Komisji.

Poprawka 89
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
2 ust. 3 i art. 10 niniejszego rozporządzenia 
wchodzi w życie wyłącznie w przypadku 
braku wyrażenia sprzeciwu przez 
Parlament Europejski lub Radę w ciągu
dwóch miesięcy od powiadomienia 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
10 niniejszego rozporządzenia wchodzi w 
życie wyłącznie w przypadku braku 
wyrażenia sprzeciwu przez Parlament 
Europejski lub Radę w ciągu dwóch 
miesięcy od powiadomienia Parlamentu 
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Parlamentu Europejskiego i Rady o tym 
akcie lub też jeśli przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten 
wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Europejskiego i Rady o tym akcie lub też 
jeśli przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
zgłosić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się 
o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. fr

Poprawka 90
Henri Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem [the 
first day of the month 2 years after the 
date of the entry into force of this 
Regulation].

skreślony

Or. fr

Poprawka 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektywa 96/8/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 41/2009 tracą moc z dniem [the 
first day of the month 2 years after the 
date of the entry into force of this 
Regulation].

skreślony

Or. en
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Poprawka 92
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Zmiana rozporządzenia (UE) nr 

1169/2011
W art. 36 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
1169/2011 dodaje się następującą literę:
„aa) informacji dotyczących braku 
obecności lub ograniczonej zawartości w 
żywności substancji mogących 
powodować reakcje nietolerancji, takich 
jak gluten”

Or. fr

Uzasadnienie

Osobom nietolerującym glutenu należy zapewnić ramy regulacyjne dostosowane do ich 
konkretnych potrzeb.

Poprawka 93
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18b
Środki spożywcze zaspokajające 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym

Najpóźniej do dnia 1 lipca 2015 r. 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
mające na celu ocenę konieczności 
zharmonizowania przepisów dotyczących 
składu i etykietowania środków 
spożywczych zaspokajających 
zapotrzebowanie organizmu przy 
intensywnym wysiłku fizycznym. 
Sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
propozycje zmian stosownych przepisów 
prawodawstwa Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja Europejska będzie musiała przedstawić sprawozdanie dotyczące konieczności 
zharmonizowania przepisów dotyczących składu i etykietowania środków spożywczych 
zaspokajających zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym w świetle 
wymogów ochrony konsumentów i funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 94
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla kryteriów 
dotyczących niektórych poziomów 
zanieczyszczenia określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006 
kryteria mikrobiologiczne określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 mają 
zastosowanie do znajdujących się obecnie 
w obrocie napojów na bazie mleka 
przeznaczonych dla małych dzieci w 
okresie przejściowym określonym w ust. 1.

Or. fr


