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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia określa wymogi, jakie w przyszłości spełniać powinny oznakowania i 
wszelkie formy reklamy środków spożywczych przy użyciu informacji dotyczących ich 
wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych. 

Podczas gdy informacje odnoszące się do wartości odżywczych, takie jak ”o niskiej 
zawartości tłuszczu” lub „bez dodatku cukru” muszą odpowiadać wymogom określonym w 
projekcie rozporządzenia, a Komisja zastrzega sobie prawo do ustalania tzw. profilów 
wartości odżywczych w przypadku niektórych środków spożywczych, do których należy się 
stosować, aby móc reklamować te artykuły przy użyciu informacji o ich wartościach 
odżywczych lub właściwościach zdrowotnych, to projekt Komisji zezwala na podawanie 
jedynie potwierdzonych naukowo informacji o właściwościach zdrowotnych i tylko po 
otrzymaniu urzędowego zezwolenia.  Podawania informacji odnoszących się do wpływu 
środka spożywczego jedynie na samopoczucie, takich jak „pomaga utrzymać dobrą kondycję 
fizyczną, zachować młodość lub daje poczucie zadowolenia” zabrania się przy tym 
całkowicie.

Autorka niniejszej opinii krytycznie odnosi się do projektu Komisji, uznając, że w wielu 
miejscach konieczne są poprawki.  

Już założenie, które Komisja przyjęła za podstawę projektu rozporządzenia - tj. zakaz z 
zastrzeżeniem możliwości wydania w określonych przypadkach zezwolenia - powinno zostać 
ponownie rozpatrzone. 

Dokładne, pełne i czytelne informacje o spożywanych na co dzień artykułach żywnościowych 
są konsumentom niezbędne. Informacje te dostarczane są w znacznej części przez samych 
producentów. Obok takich względów jak cena artykułu mogą one wpływać na decyzję o 
zakupie. Europejscy producenci środków spożywczych nie działają jednak w próżni prawnej. 
Już teraz obowiązuje szereg krajowych i europejskich norm w zakresie etykietowania i 
podawania wartości odżywczych. Obowiązuje ponadto powszechny zakaz reklamy 
wprowadzającej w błąd. 

Wątpliwości budzi przede wszystkim przewidziane w art. 4 projektu rozporządzenia 
wprowadzenie profilów wartości odżywczych dla środków spożywczych. Środki spożywcze 
miałyby zostać w świetle projektu Komisji poddane najpierw analizie zawartości cukru, soli i 
tłuszczu, zanim można by było je reklamować przy użyciu informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach zdrowotnych. Podział środków spożywczych na posiadające 
korzystny bądź niekorzystny profil wartości odżywczych przeczy jednak idei 
zrównoważonego pożywienia. Zasadniczo nie ma dobrych czy złych środków spożywczych. 
Decydująca jest przede wszystkim ilość, w jakiej dany artykuł jest spożywany. W dużym 
stopniu otwarta pozostaje w projekcie rezolucji kwestia precyzyjnej definicji terminu profil 
wartości odżywczych i jego wykładni. Dopóki kwestia ta nie zostanie naukowo opracowana, 
powinno więc odstąpić się od wprowadzania profilów wartości odżywczych. 

Art. 10 projektu rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu 
udzielenia zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy 
środka spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta 
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jest biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. 
Autorka niniejszej opinii popiera dążenia Komisji do skonkretyzowania wymogów w zakresie 
oznakowania i wszelkich form reklamy środków spożywczych, odrzuca jednak zdecydowanie 
proponowane urzędowe postępowanie w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia.

Ponadto zawarty w art. 11 projektu rezolucji zakaz tzw. informacji o właściwościach 
zdrowotnych w ścisłym znaczeniu musi zostać poddany pod dyskusję. Dlaczego zakazane ma 
być reklamowanie przy pomocy haseł o „dobrym samopoczuciu”, jak np. „pomaga zachować 
młodość” czy „dodaje werwy”, które są wyrazem indywidualnych odczuć? Konsument jest 
przecież w stanie rozpoznać informacje o odczuciach i nastrojach jako takie i wyrobić sobie 
na ten temat własną opinię. Całkowity zakaz takich haseł byłby nieprzystający do problemu, 
zwłaszcza że dyrektywa w sprawie wprowadzającej w błąd reklamy oraz dyrektywy o 
oznakowaniach produktów zapobiegają już wprowadzaniu konsumenta w błąd. Komisja 
powinna w związku z tym być przygotowana na zastrzeżenia, czy u podstaw projektu 
rozporządzenia rzeczywiście leży pojęcie „przeciętnego konsumenta”, tak jak zostało ono 
określone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Błędem jest 
przyjmowanie z góry, że konsument nie jest w stanie rozpoznać ogólnych informacji o 
samopoczuciu jako haseł reklamowych, czy też samemu ocenić ich wiarygodność.

Ogólnie bardziej niż wątpliwe jest, czy przedłożone rozporządzenie rzeczywiście pozwoli na 
skuteczne zwalczanie złych nawyków żywieniowych w obrębie Unii Europejskiej. Rosnąca 
liczba osób z nadwagą w naszym nowoczesnym społeczeństwie jest bez wątpienia 
spowodowana również złymi nawykami w zakresie żywienia. Lecz także inne czynniki, takie 
jak brak ruchu, zanieczyszczenie środowiska czy też stres, mają wpływ na ilość takich osób. 
Koszty opieki medycznej z pewnością wzrosną w przyszłości z powodu tej tendencji 
wzrostowej, dlatego też należy zapobiec jej utrzymywaniu się. Obwarowania w zakresie haseł 
reklamowych dotyczących środków spożywczych nie zwalczą jednak według 
sprawozdawczyni tego zjawiska. Przyczyna takiego stanu rzeczy nie leży w braku ograniczeń 
w dziedzinie reklamowania środków spożywczych, lecz w czynnikach społecznych. Kto chce 
spowodować porzucenie na stałe złych nawyków żywieniowych, temu nie wolno stawiać 
wyłącznie na zakazy i ograniczenia. Długoterminowe rezultaty przynieść mogą jedynie 
nawyki żywieniowe, które zostaną przejęte przez konsumentów. W tym kierunku więcej 
korzyści niż nowy system kontroli państwowej mogą przynieść kampanie informacyjne, dla 
których wzorce można znaleźć już w wielu krajach.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 6

(6) Środki spożywcze, które są reklamowane 
przy użyciu odnośnych informacji, mogą 
być postrzegane przez konsumentów jako 
artykuły o większych wartościach 
odżywczych, fizjologicznych czy też 
zdrowotnych niż podobne czy pozostałe 
artykuły, które nie zawierają danych 
substancji odżywczych. Może to skłonić 
konsumenta do podejmowania decyzji, 
które wpłyną bezpośrednio na udział 
poszczególnych substancji odżywczych i 
innych w spożywanych przez niego 
produktach w sposób, który nie jest zgodny 
z zaleceniami w tej kwestii, wynikającymi z 
badań naukowych. Aby zapobiec takiemu 
niekorzystnemu efektowi uznaje się za 
właściwe wprowadzenie określonych 
ograniczeń dotyczących artykułów, które 
opatrzone są takimi informacjami. W 
związku z tym zawartość pewnych 
substancji - np. alkoholu - w artykule lub 
profil wartości odżywczych tego artykułu 
stanowią odpowiednie kryterium do 
podjęcia decyzji, czy artykuł ten może 
zostać opatrzony takimi informacjami.

(6) Środki spożywcze, które są reklamowane 
przy użyciu odnośnych informacji, mogą 
być postrzegane przez konsumentów jako 
artykuły o większych wartościach 
odżywczych, fizjologicznych czy też 
zdrowotnych niż podobne czy pozostałe
artykuły, które nie zawierają danych 
substancji odżywczych.

Uzasadnienie

Podział środków spożywczych na posiadające korzystny bądź niekorzystny profil wartości 
odżywczych przeczy idei zrównoważonego pożywienia. Zasadniczo nie ma dobrych czy złych 
środków spożywczych. Decydująca jest przede wszystkim ilość, w jakiej dany artykuł jest 
spożywany. Ponadto błędne jest założenie, że informacje takie mają w każdym wypadku 
negatywny wpływ na konsumenta. 

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7

(7) Przy określaniu profilu wartości 
odżywczych należy uwzględnić zawartość 
poszczególnych substancji odżywczych i 
substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym, szczególnie tłuszczy, 
nasyconych kwasów tłuszczowych , kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans, soli/sodu i 

skreślony
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cukru, których nadmierne spożycie w 
ramach całkowitej diety nie jest wskazane, 
oraz wielo- i jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, dostępnych węglowodanów 
poza cukrem, witamin, składników 
mineralnych, protein i błonnika. Przy 
określaniu profilów składników odżywczych 
uwzględnia się różnorodne rodzaje środków 
spożywczych, jak również miejsce i rolę 
tych środków w całkowitej diecie 
społeczeństwa. Konieczne mogą być 
odstępstwa w przypadku uznanych już 
profilów wartości odżywczych niektórych 
środków spożywczych lub ich rodzajów, w 
zależności od ich roli i znaczenia dla 
nawyków żywieniowych społeczeństwa. 
Wymagać to będzie podjęcia złożonych 
wysiłków technologicznych, przyjęcie 
odpowiednich środków w tym celu powierza 
się Komisji.

Uzasadnienie

Podział środków spożywczych na posiadające korzystny bądź niekorzystny profil wartości 
odżywczych przeczy idei zrównoważonego pożywienia. Zasadniczo nie ma dobrych czy złych 
środków spożywczych. Decydująca jest przede wszystkim ilość, w jakiej dany artykuł jest 
spożywany. Wykorzystywanie informacji o wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych już obecnie obwarowane jest różnorodnymi przepisami na szczeblu krajowym i 
europejskim i nie powinno być dodatkowo uzależniane od profilów wartości spożywczych, 
których zestawianie pozostaje w świetle zapisów projektu rozporządzenia kwestią w dużym 
stopniu otwartą i niedokładnie określoną.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 11

11) Potwierdzenie naukowe powinno być 
głównym aspektem branym pod uwagę przy 
stosowaniu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych, 
zaś firmy spożywcze stosujące takie 
informacje powinny je uzasadniać.

11) Potwierdzenie naukowe powinno być 
głównym aspektem branym pod uwagę przy 
stosowaniu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych, 
zaś firmy spożywcze stosujące takie 
informacje powinny je uzasadniać 
uwzględniając poszanowanie zasady 
proporcjonalności. Potwierdzenie naukowe 
powinno mieć charakter współmierny do 
natury korzyści, jakie produkt ma zgodnie z 
informacją przynosić.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnymi zasadami zapisanymi w rozporządzeniu ustanawiającym Europejski 
Urząd Bezpieczeństwa Żywności obecne rozporządzenie powinno wprowadzić wymóg 
proporcjonalności w odniesieniu do natury informacji o produktach; na przykład, wyższy 
poziom potwierdzenia naukowego powinien być wymagany dla „informacji o zmniejszeniu 
zagrożenia chorobami” niż dla „informacji funkcjonalnych”.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 14

(14) Informacje dotyczące właściwości 
zdrowotnych, używane na rynku 
wspólnotowym, powinny być dozwolone
jedynie po dokonaniu naukowej analizy 
najwyższej jakości. Aby zapewnić uzyskanie 
skoordynowanej naukowej analizy takich 
informacji, powinna ona zostać 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Bezpieczeństwa Żywności.

(14) Informacje dotyczące właściwości 
zdrowotnych, używane na rynku 
wspólnotowym, powinny być 
weryfikowalne naukowo.

Uzasadnienie

Wystarczy, by w miejsce wymagającego dużego nakładu pracy, czasu i kosztów postępowania 
o udzielenie zezwolenia zapewniono, aby wykorzystywane twierdzenia o właściwościach 
zdrowotnych dały się zweryfikować naukowo.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 15

(15) Obok sposobu odżywiania istnieje 
wiele innych czynników, które mogą mieć 
wpływ na stan psychiczny i zachowanie.  
Przekazywanie wiadomości o tych 
uwarunkowaniach jest więc bardzo złożone, 
tak więc trudno jest w krótkiej informacji 
przy oznakowywaniu lub reklamowaniu 
środków spożywczych zawrzeć 
wyczerpujące, zgodne z prawdą i czytelne 
dane. Dlatego też właściwym krokiem jest 
wprowadzenia zakazu używania informacji, 
które dotyczą oddziaływania danego środka 
na psychikę bądź zachowanie nią 
uwarunkowane. 

(15) Obok sposobu odżywiania istnieje 
wiele innych czynników, które mogą mieć 
wpływ na stan psychiczny i zachowanie.  
Przekazywanie wiadomości o tych 
uwarunkowaniach jest więc bardzo złożone, 
tak więc trudno jest w krótkiej informacji 
przy oznakowywaniu lub reklamowaniu 
środków spożywczych zawrzeć 
wyczerpujące, zgodne z prawdą i czytelne 
dane.
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Uzasadnienie

Powszechny zakaz tzw. informacji o właściwościach zdrowotnych w ścisłym znaczeniu jest 
nieprzystający do problemu. Ponadto błędem jest przyjmowanie z góry, że konsument nie jest 
w stanie rozpoznać tych ogólnych i na ogół niekonkretnych informacji jako chwytu 
reklamowego i ocenić je w odpowiedni sposób. Poza tym również powszechny zakaz 
podawania informacji wprowadzających w błąd, umieszczony w art. 3 projektu rezolucji, 
zapewnia ochronę konsumenta.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 16

(16) Dyrektywa 96/8/WE w sprawie 
środków spożywczych do celów 
niskokalorycznej diety służącej redukcji 
wagi1 stanowi, że etykietki i opakowania 
takich artykułów, jak i ich reklamy, nie 
mogą zawierać żadnych informacji na temat 
okresu czasu potrzebnego do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub 
ilości możliwych do stracenia kilogramów, 
ani też o zmniejszaniu przez dany preparat 
uczucia głodu, czy też wywoływaniu 
uczucia sytości. Coraz większa liczba 
środków spożywczych, które nie są 
przeznaczone jednoznacznie dla potrzeb 
żywienia dietetycznego, wprowadzana jest 
na rynek z tego typu informacjami, jak 
również z uwagami o zdolności produktu do 
ograniczania przyswajania kalorii. Dlatego 
też należy zabronić odniesień do takich 
właściwości jakichkolwiek środków 
spożywczych.

(16) Dyrektywa 96/8/WE Komisji, z dnia 26 
lutego 1996 r., w sprawie środków 
spożywczych do celów niskokalorycznej 
diety służącej redukcji wagi2 stanowi, że 
etykietki i opakowania takich artykułów, jak 
i ich reklamy, nie mogą zawierać żadnych 
informacji na temat okresu czasu 
potrzebnego do możliwej dzięki ich 
stosowaniu redukcji wagi lub ilości 
możliwych do stracenia kilogramów, ani też 
o zmniejszaniu przez dany preparat uczucia 
głodu, czy też wywoływaniu uczucia 
sytości. Coraz większa liczba środków 
spożywczych, które nie są przeznaczone 
jednoznacznie dla potrzeb żywienia 
dietetycznego, wprowadzana jest na rynek z 
tego typu informacjami, jak również z 
uwagami o zdolności produktu do 
ograniczania przyswajania kalorii. Dlatego 
też należy zbadać, czy nie jest konieczne 
uzupełnienie wspomnianej dyrektywy w 
odniesieniu do takich środków 
spożywczych.

Uzasadnienie

Zamiast całkowitego zakazu wskazane jest raczej zbadanie, czy nie jest konieczne 
uzupełnienie dyrektywy 96/8/WE w sprawie środków spożywczych do celów diety 
niskokalorycznej służącej redukcji wagi w odniesieniu do wspomnianych powyżej środków 
spożywczych.

  
1 Dz.U. L 55 z 6.3.1996, str. 22.
2 Dz.U. L 55 z 6.3.1996, str. 22.
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Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 17

(17) Informacje o właściwościach 
zdrowotnych, które podają znaczenie 
substancji odżywczych lub innych substancji 
dla wzrostu, rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania fizjologicznego organizmu 
na podstawie uznanych i nie budzących 
wątpliwości wyników analiz naukowych, 
powinny zostać poddane innemu rodzajowi 
oceny i innej procedurze udzielania 
zezwolenia. Dlatego też należy stworzyć listę 
dozwolonych informacji, podających 
znaczenie danej substancji odżywczej lub  
substancji innego rodzaju.

(17) Informacje o właściwościach 
zdrowotnych, które podają znaczenie 
substancji odżywczych lub innych substancji 
dla wzrostu, rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania fizjologicznego organizmu 
na podstawie uznanych i nie budzących 
wątpliwości wyników analiz naukowych, 
powinny odpowiadać w rzeczywistości 
uznanym i naukowo potwierdzonym 
wynikom analiz.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych. W zupełności wystarczy, jeśli zagwarantuje 
się, że działanie podawane w informacjach o właściwościach zdrowotnych odpowiadać 
będzie uznanym i potwierdzonym naukowo wynikom analiz.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 18

(18) W celu dostosowania do naukowego i 
technicznego postępu powinna istnieć 
możliwość szybkiego wprowadzania zmian 
do tej listy, kiedy tylko zajdzie taka 
konieczność. Aktualizacja taka jest 
procedurą wykonawczą o charakterze 
formalnym, której ustanowienie powierza 
się Komisji, w celu uproszczenia i 
przyspieszenia postępowania.

skreślony

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
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biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 20

(20) Aby zagwarantować, że informacje o 
właściwościach zdrowotnych są zgodne z 
prawda, jasne, sprawdzone i przydatne dla 
konsumenta przy wyborze zdrowego 
sposobu odżywiania się, należy przy 
sporządzaniu ekspertyzy przez Urząd oraz w 
przeprowadzanym następnie postępowaniu 
o udzielenie zezwolenia uwzględnić sposób 
formułowania i graficzny układ informacji 
o właściwościach zdrowotnych.

(20) Należy zagwarantować, że informacje o 
właściwościach zdrowotnych są zgodne z 
prawdą, jasne, sprawdzone i przydatne dla 
konsumenta przy wyborze zdrowego 
sposobu odżywiania się.

Uzasadnienie

Wystarczy, by w miejsce wymagającego dużego nakładu pracy, czasu i kosztów postępowania 
o udzielenie zezwolenia zapewniono, aby informacje o właściwościach zdrowotnych były dla 
konsumentów zrozumiałe.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 22

(22) W celu zwiększenia przejrzystości oraz 
aby uniknąć powtórnych wniosków o 
udzielenia zezwolenia na użycie już 
poddanych ocenie informacji, należy 
stworzyć „rejestr” takich informacji.

skreślony

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 23
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(23) W celu dostosowania do naukowego i 
technicznego postępu powinna istnieć 
możliwość szybkiego wprowadzania zmian 
do tego rejestru, kiedy tylko zajdzie taka 
konieczność. Aktualizacja taka jest 
procedurą wykonawczą o charakterze 
formalnym, której ustanowienie powierza 
się Komisji, w celu uproszczenia i 
przyspieszenia postępowania.

skreślony

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 24

(24) W celu wspierania badań naukowych i 
rozwoju przemysłu spożywczego powinny 
zostać objęte ochroną inwestycje 
innowatorów mające na celu dostarczenie 
informacji i danych dla poparcia zgłoszenia 
określonego środka zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Ochrona ta musi być 
jednak ograniczona czasowo, aby uniknąć 
niepotrzebnych powtórzeń badań i analiz.

skreślony

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 24 a (nowy)

24a) Małe i średnie przedsiębiorstwa 
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powinny uzyskać specjalną pomoc w 
zakresie przygotowania wymaganej 
dokumentacji i pokrycia kosztów 
związanych z tą scentralizowaną procedurą 
oceny.

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowego systemu nie powinno być obciążeniem dla MŚP.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 26

(26) Konieczny jest okres przejściowy, aby 
przedsiębiorcy z branży spożywczej mogli 
dostosować się do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

(26) Konieczny jest dostatecznie długi okres 
przejściowy, aby przedsiębiorcy z branży 
spożywczej mogli dostosować się do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przedsiębiorcy z branży spożywczej powinni otrzymać dostatecznie długi okres przejściowy w 
celu dostosowania się do wymogów.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 28 a (nowy)

28a) Komisja powinna przeprowadzić 
ogólną kampanię informacyjną dotyczącą 
kwestii żywieniowych i znaczenia przyjęcia 
zdrowych nawyków w zakresie odżywiania 
się.

Uzasadnienie

Otyłość staje się poważnym problemem w UE. W związku z tym należałoby uruchomić –
równolegle z przyjęciem niniejszego rozporządzenia – ogólną kampanię informacyjną na 
temat nawyków żywieniowych, aby podnieść świadomość publiczną w tej kwestii.

Poprawka 16
Art. 1 ust. 2

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 



AD\553163PL.doc 13/43 PE 349.832v02-00

PL

jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

jako takich odbiorcy docelowemu, z 
wyjątkiem działań objętych 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2826/2000 
z 19 grudnia 2000 r. w sprawie akcji 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących rynku rolnego¹. Stosuje się ono 
również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

-----------------
1 Dz.U. L 328 z 23.12.2000 r., str.2, zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 
357 z 2.12.2004 r., str.3).

Uzasadnienie

Obecne brzmienie jest niejednoznaczne i może sprawiać wrażenie, że wspomniana reklama 
dotyczy również promocji produktów rolnych. Funkcjonują polityki europejskie i krajowe 
mające na celu dostarczanie informacji i promowanie produktów rolnych w ogólności i 
podlegają one kontroli władz wspólnotowych; polityki te należy utrzymać w interesie samych 
konsumentów. 

Poprawka 17
Art. 1 ust. 4

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla przepisów szczegółowych 
dotyczących środków spożywczych do 
konkretnych zastosowań żywieniowych, 
które zostały określone w prawodawstwie 
wspólnotowym.

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla przepisów szczegółowych 
dotyczących środków spożywczych do 
konkretnych zastosowań żywieniowych i 
dodatków żywieniowych, które zostały 
określone w prawodawstwie wspólnotowym.

Uzasadnienie

Aby uniknąć niejasności co do tego, czy dodatki żywieniowe są objęte zakresem 
obowiązywania niniejszego rozporządzenia, dodatki żywieniowe należy wyszczególnić w art. 
1 ust. 4.

Poprawka 18
Art. 1 ust. 4 a (nowy)

4a. Gdy produkt wyraźnie mieści się w 
definicji środka spożywczego lub jest 
dodatkiem żywieniowym, a informacja 
dotycząca tego produktu jest zgodna z 
niniejszym rozporządzeniem, dyrektywa 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/83/WE z 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi1 nie ma zastosowania.
------------
1 Dz.U. L 311 z 28.11.2001 r., str. 67. 
Dyrektywa po raz ostatni zmieniona dyrektywą 
2004/27/WE (Dz.U. L 136 z 30.04.2004 r., str. 
34).

Uzasadnienie

Środek spożywczy lub dodatek żywieniowy, który zawiera informację dotyczącą funkcji 
fizjologicznej człowieka i jest w pełni zgodny z niniejszym rozporządzeniem, może mimo to 
uznany przez władze krajowe za środek medyczny w związku z ostatnią poprawką w art. 1 
ust. 2 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE, która daje prawodawstwu farmaceutycznemu 
pierwszeństwo przed prawodawstwem dotyczącym środków spożywczych. Firma musi mieć 
pewność, że gdy wprowadzi na rynek produkt, który jest w pełni zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem, nie zostanie on zakwestionowany w ramach przepisów krajowych na 
podstawie dyrektywy 2001/83/WE. W przeciwnym wypadku nie zostanie osiągnięty cel 
równych warunków i pewności prawnej, do których zmierza niniejsze rozporządzenie. W 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem wzmocnić postanowienie zawarte w punkcie 
uzasadnienia 7 niedawno przyjętej zmiany dyrektywy 2001/83/WE, stwierdzając, że gdy 
produkty są wyraźnie środkami spożywczymi lub dodatkami żywieniowymi, dyrektywa 
2001/83/WE nie ma zastosowania.

Poprawka 19
Art. 1 ust. 4 a (nowy)

4a. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do systemów monitorowania diety, które są 
zarejestrowanymi znakami handlowymi.

Uzasadnienie

W czasach, gdy otyłość się upowszechnia, byłoby rzeczą nieodpowiedzialną, gdyby niniejsze 
rozporządzenie stawiało poza nawiasem prawa takie systemy monitorowania diety jak „stróże 
wagi”, które są dobrze ugruntowane w niektórych częściach Europy i zapewniają 
konsumentom oferowany w dobrej wierze mechanizm obniżenia wagi, a nie promują 
poszczególnych produktów.

Poprawka 20
Art. 1 ust. 4 a (nowy)

4a. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do produktów, w przypadku których 
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prawodawstwo wspólnotowe zabrania 
zamieszczania na etykietach i w 
prezentacjach wszelkiego rodzaju 
informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych i reguluje 
reklamę.

Uzasadnienie

Zgodnie z memorandum wyjaśniającym dotyczącym propozycji Komisji, jedną z głównych 
przyczyn przygotowania tego nowego rozporządzenia – gdy ma się na uwadze, że na 
etykietach środków spożywczych pojawia się coraz więcej informacji – jest fakt, że brak jest 
specjalnych przepisów wspólnotowych w tej dziedzinie. W istocie, bezcelowe jest regulowanie 
tego, co zostało już uregulowane, a powyższa poprawka ma również na celu 
zagwarantowanie, by tak nie było.

W szczególności wino podlega już specjalnemu prawodawstwu wspólnotowemu, które 
zakazuje umieszczania na etykietach i w prezentacjach produktu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych oraz reguluje jego reklamę. Poszczególne istotne 
tu akty to rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku 
wina oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002, które określa zasady dotyczące 
oznaczania i prezentacji produktów sektora winiarskiego. Dodatkowo, rozporządzenie Rady 
(WE) nr 2826/2000 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2002 nakładają ścisłe 
ograniczenia na akcje informacyjne i promocyjne dotyczące wina na rynku wewnętrznym.

Specjalne prawodawstwo wspólnotowe chroni rynek i przyczynia się do przejrzystości na nim, 
a także umożliwia swobodny obrót winem; w ten sposób skutecznie realizuje cele 
proponowanego nowego rozporządzenia, a mianowicie osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony konsumenta, umożliwienie swobodnego przepływu towarów w obrębie rynku 
wewnętrznego, zwiększenie pewności prawnej dla podmiotów zajmujących się działalnością 
gospodarczą, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz wspieranie i zapewnianie innowacji 
dotyczących środków spożywczych objętych prawodawstwem.

Poprawka 21
Art. 2 ust. 2, pkt 6

(6) „informacja o zmniejszaniu ryzyka 
choroby” oznacza każdą informację o 
właściwościach zdrowotnych, która 
stwierdza, sugeruje lub implikuje, że 
spożycie jakiejś kategorii środków 
spożywczych, środka spożywczego lub 
jednego z jego składników znacząco 
zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju 
choroby dotykającej ludzi;

(6) „informacja o zmniejszaniu ryzyka 
choroby” oznacza każdą informację o 
właściwościach zdrowotnych, która 
stwierdza, sugeruje lub implikuje, że 
spożycie jakiejś kategorii środków 
spożywczych, środka spożywczego lub 
jednego z jego składników znacząco 
zmniejsza ryzyko rozwoju choroby 
dotykającej ludzi;
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Uzasadnienie

Ponieważ informacje mają być zrozumiałe dla konsumentów, definicja musi mówić o 
zmniejszeniu ryzyka, a nie czynnika ryzyka. Na przykład informacja o zmniejszeniu ryzyka 
choroby (np. „może zmniejszać ryzyko schorzeń wieńcowych/krążeniowych”) będzie bardziej 
zrozumiała niż informacja o zmniejszeniu czynnika ryzyka dotyczącego takiego schorzenia 
(np. „może zmniejszyć poziom homocysteiny”).

Poprawka 22
Art. 2 ust. 2, pkt 8 a (nowy)

8a) „kategoria środków spożywczych” 
oznacza grupę produktów spożywczych o 
równoważnych właściwościach i 
zastosowaniach.

Poprawka 23
art. 4

Artykuł 4 skreślony
Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 

informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych

1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2 konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych. 
Profile te obejmują w szczególności 
zawartość następujących substancji 
odżywczych w środku spożywczym:
a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans,
b) cukier,
c) sól/sód.
Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i jego znaczenia dla zdrowia, a 
zwłaszcza roli substancji odżywczych i 
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innych substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznych w odniesieniu do chorób 
przewlekłych. Przy określaniu profilów 
wartości odżywczych Komisja zasięga rady 
Urzędu i prowadzi konsultacje z grupami 
zainteresowanych, w szczególności z 
przemysłem spożywczym i związkami 
konsumentów.
Uregulowania dopuszczające wyjątki oraz 
aktualizacje w celu uwzględnienia postępu 
naukowego na tym obszarze uchwala się 
zgodnie z postępowaniem określonym w art. 
23 ust. 2.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych, które odnoszą się do 
zmniejszonej zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru 
i soli/sodu, jeśli spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia.
3. Napoje o zawartości alkoholu większej 
niż 1,2 procent objętości nie mogą być 
opatrywane:
a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych;
b) informacjami o wartościach odżywczych, 
z wyjątkiem informacji odnoszących się do 
zmniejszonej zawartości alkoholu lub też 
zmniejszonej wartości energetycznej.
4. Inne niż wymienione w ust. 3 środki 
spożywcze lub rodzaje środków 
spożywczych, w przypadku których 
wykorzystywanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych ma zostać ograniczone lub 
zakazane, mogą zostać określone w drodze 
postępowania przewidzianego w art. 23 ust. 
2 oraz w świetle wyników badań 
naukowych.  

Uzasadnienie

Koncepcja podziału środków spożywczych na posiadające korzystny bądź mniej korzystny 
profil wartości odżywczych przeczy idei zrównoważonego pożywienia. Zasadniczo nie ma 
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dobrych czy złych środków spożywczych. Decydująca jest przede wszystkim ilość, w jakiej 
dany artykuł jest spożywany. Wykorzystywanie informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych już obecnie obwarowane jest różnorodnymi przepisami na 
szczeblu krajowym i europejskim i nie powinno być dodatkowo uzależniane od profilów 
wartości spożywczych, których zestawianie pozostaje w świetle zapisów projektu 
rozporządzenia kwestią w dużym stopniu otwartą i niedokładnie określoną.

Poprawka 24
Art. 4 a (nowy)

Artykuł 4 a
Dzieci

Informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych objęte 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia nie będą kierowane 
wyłącznie lub głównie do dzieci.

Uzasadnienie

Dzieci nie potrafią samodzielnie ocenić, czy informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych są rozsądne, a zatem nie powinny być wykorzystywane w 
praktykach handlowych.

Poprawka 25
Art. 5 ust. 1

1. Używanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych dozwolone jest wyłącznie, gdy 
spełnione zostaną następujące warunki:

1. Używanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych dozwolone jest wyłącznie, gdy 
spełnione zostaną następujące warunki:

a) na podstawie ogólnie uznanych danych
naukowych zostanie potwierdzone, że 
obecność lub brak, bądź też obniżona 
zawartość substancji, do której odnosi się 
informacja, posiada korzystne działanie 
odżywcze i fizjologiczne;

a) na podstawie ogólnie uznanych wyników
naukowych zostanie potwierdzone, że 
obecność lub brak, bądź też obniżona 
zawartość substancji odżywczej lub innej
substancji, do której odnosi się informacja, 
posiada korzystne działanie odżywcze i 
fizjologiczne; jeżeli informacja dotyczy 
środka spożywczego lub rodzaju środków 
spożywczych, należy wykazać na podstawie 
ogólnie uznanych wyników naukowych, że 
taki środek spożywczy lub rodzaj środków 
spożywczych posiada korzystne działanie 
odżywcze i fizjologiczne;
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b) substancja, której dotyczy informacja: b) substancja odżywcza lub inna substancja, 
której dotyczy informacja:

i) jest zawarta w produkcie końcowym w 
znaczącej ilości, jak do zdefiniowano w 
prawodawstwie wspólnotowym, lub – gdy 
nie istnieją takie przepisy – w ilości, która 
na podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub fizjologiczne; lub

i) jest zawarta w produkcie końcowym w 
znaczącej ilości, jak do zdefiniowano w 
prawodawstwie wspólnotowym, lub – gdy 
nie istnieją takie przepisy – w ilości, która 
na podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub fizjologiczne; lub

ii) nie jest w nim zawarta lub jest zawarta w 
obniżonej ilości, co na podstawie ogólnie 
uznanych danych naukowych przyniesie 
zgodne z informacją działanie odżywcze lub 
fizjologiczne;

ii) nie jest w nim zawarta lub jest zawarta w 
obniżonej ilości, co na podstawie ogólnie 
uznanych danych naukowych przyniesie 
zgodne z informacją działanie odżywcze lub 
fizjologiczne;

c) w odpowiednich sytuacjach, substancja, 
której dotyczy informacja, występuje w 
postaci odpowiedniej do wykorzystania 
przez organizm;

c) w odpowiednich sytuacjach, substancja 
odżywcza lub inna substancja, której 
dotyczy informacja, występuje w postaci 
odpowiedniej do wykorzystania przez 
organizm;

d) ilość produktu, jaka w granicach rozsądku 
może być spożyta, zapewnia znaczącą ilość 
substancji, której dotyczy informacja, jak to 
zdefiniowano w prawodawstwie 
wspólnotowym, lub – gdy nie istnieją takie 
przepisy – znaczącą ilość, która na 
podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub fizjologiczne;

e) spełnienie specjalnych warunków 
określonych w rozdziale III lub rozdziale IV, 
zależnie od przypadku.

d) ilość produktu, jaka w granicach rozsądku 
może być spożyta, zapewnia znaczącą ilość 
substancji odżywczej lub innej substancji, 
której dotyczy informacja, jak to 
zdefiniowano w prawodawstwie 
wspólnotowym, lub – gdy nie istnieją takie 
przepisy – znaczącą ilość, która na 
podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych przyniesie zgodne z informacją 
działanie odżywcze lub fizjologiczne;
e) spełnienie specjalnych warunków 
określonych w rozdziale III lub rozdziale IV, 
zależnie od przypadku.

Uzasadnienie

Podane w art. 5 ogólne warunki stosowania informacji idą za daleko. Informacje takie jak 
„owoce lub warzywa są zdrowe” byłyby w przyszłości zakazane, ponieważ owoce i warzywa 
nie są substancjami w rozumieniu art. 5. W ust. 1a) należy zatem uwzględnić informacje 
dotyczące środków spożywczych i rodzajów środków spożywczych.

Poprawka 26
Art. 6 ust. 1
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1. Informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych muszą opierać 
się na ogólnie przyjętych danych
naukowych i być nimi podparte.

1. Informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych muszą opierać 
się na ogólnie uznanej wiedzy naukowej lub 
– jeżeli uzasadnia to rodzaj produktu – na 
danych wynikających z ich tradycyjnego 
stosowania – i być nimi podparte.

1 a. Poziom uzasadnienia powinien być 
współmierny z charakterem 
zamieszczanych informacji.
1 b. Wytyczne dotyczące charakteru 
uzasadnienia, jakie powinni zapewnić 
operatorzy oraz wartości odniesieniowe dla 
dokonywanej przez Urząd oceny takiego 
podparcia zostaną ustalone przez Urząd 
najpóźniej do pierwszego dnia miesiąca 
następującego po dacie opublikowania 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Uzasadnienie (do ust. 1) 

Gdy chodzi o uzasadnienie informacji, system oparty wyłącznie na danych naukowych jest 
nieodpowiedni dla produktów rolnych takich jak produkty zielarskie. Należy uwzględnić 
również wiedze pochodzącą z doświadczenia i tradycji. Argument taki został ostatnio przyjęty 
w przypadku tradycyjnych ziołowych produktów medycznych (dyrektywa 2004/24/WE), dla 
których ustanowiono specjalną uproszczoną procedurę rejestracji, która wyłącza je z 
zastosowania wymogu potwierdzenia skuteczności klinicznej, o ile skuteczność takiego 
produktu leczniczego jest prawdopodobna na podstawie długotrwałego stosowania i 
doświadczenia. Podobnie, w odniesieniu do tradycyjnych wyciągów zielarskich AFSFA 
(francuska agencja bezpieczeństwa żywności) proponuje, aby korzystne działanie produktów 
potwierdzano na podstawie „zasobu wiedzy ustalonego na podstawie danych pochodzących z 
ich tradycyjnego stosowania” *.

Ponadto należy zapewnić, że zasada proporcjonalności stosować się będzie również do 
poziomu uzasadnienia, jakie należy zapewnić dla informacji dotyczących produktów. W innym 
razie koszty takiego uzasadnienia staną się szybko przeszkodą nie do przebycia, zwłaszcza dla 
większości MŚP.

Na koniec, aby spełnić zasadnicze wymogi pewności prawnej i zabezpieczyć prawa 
konsumentów, znaczenie kluczowe ma zapewnienie całkowitej przejrzystości odnośnie 
charakteru uzasadnienia wymaganego przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności oraz 
metod stosowanych przez ten urząd przy ocenie takiego uzasadnienia.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - luty 2003 - AFSSA 
http://www.afssa.fr
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Uzasadnienie (do ust. 1a)):

Należy uwzględnić zasadę proporcjonalności, która polega na „sprawdzaniu rzetelności lub 
prawdziwości informacji dotyczących produktu na podstawie dowodu dostarczonego przez 
producenta. Ocena opiera się na zasadzie proporcjonalności pomiędzy zakresem 
wymaganego dowodu a wpływem działania, o którym mówi informacja, a więc innymi słowy 
znaczeniem oddziaływania produktu lub składnika, którego dotyczy informacja, na fizjologię 
konsumenta oraz znaczeniem konsekwencji zdrowotnych” **.

** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.

Poprawka 27
art. 6 ust. 3

3. Właściwy organ władz Państwa 
Członkowskiego może zobowiązać 
przedsiębiorcę z branży spożywczej lub 
osobę, która wprowadza artykuł na rynek, 
do przedłożenia naukowych dokumentów i 
danych, które poświadczają zgodność z 
niniejszą dyrektywą.

skreślony

Uzasadnienie

Propozycja skreślenia zapisów o postępowaniu o udzielenie zezwolenia czyni również 
powyższy przepis bezprzedmiotowym.

Poprawka 28
art. 9 ust. 1

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
84/450/WE Rady informacja o wartościach 
odżywczych, która porównuje ilość danej 
substancji odżywczej i/lub wartość 
energetyczną jakiegoś środka spożywczego 
do tych wartości innych środków 
spożywczych tego samego rodzaju
dopuszczalna jest jedynie, gdy 
porównywane środki spożywcze są dla 
konsumenta łatwe do zidentyfikowania lub 
podaje się wyraźnie ich nazwy. Należy 
podać różnicę w ilości danej substancji 
odżywczej i/lub w wartości energetycznej, 
porównanie musi się opierać na tej samej 

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
84/450/WE Rady informacja o wartościach 
odżywczych, która porównuje ilość danej 
substancji odżywczej i/lub wartość 
energetyczną jakiegoś środka spożywczego 
do tych wartości innego środka 
spożywczego dopuszczalna jest jedynie, gdy 
porównywane środki spożywcze są dla 
konsumenta łatwe do zidentyfikowania lub 
podaje się wyraźnie ich nazwy. Należy 
podać różnicę w ilości danej substancji 
odżywczej i/lub w wartości energetycznej, 
porównanie musi się opierać na tej samej 
ilości środka spożywczego.
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ilości środka spożywczego.

Uzasadnienie

Porównanie nie może zostać ograniczone do środków spożywczych tego samego rodzaju. W 
interesie poprawy możliwości informowania powinno się raczej dopuścić również porównanie 
środków spożywczych różnego rodzaju, np. porównanie zawartości wapnia w szklance mleka 
i szklance soku pomarańczowego.

Poprawka 29
art. 10 ust. 1

1. Informacji o właściwościach zdrowotnych 
wolno używać jedynie wtedy, gdy spełniają 
one wymagania ogólne zawarte w rozdziale 
II oraz wymagania szczegółowe zawarte w 
tym rozdziale i otrzymały zezwolenie 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1. Informacji o właściwościach zdrowotnych 
wolno używać, chyba że nie spełniają one 
wymagań ogólnych zawartych w rozdziale 
II oraz wymagań szczegółowych zawartych
w tym rozdziale. 

Uzasadnienie

Art. 10 ust. 1 przewiduje powszechny zakaz używania informacji o właściwościach 
zdrowotnych, z dopuszczeniem możliwości odstępstwa. Informacje o właściwościach 
zdrowotnych mogą być według tego przepisu używane jedynie, jeśli uzyskano na nie 
zezwolenie zgodnie z wymogami rozporządzenia. Zakaz ten jest jednak zbyt szeroki, ponieważ 
obejmuje również uznane i potwierdzone naukowo informacje, które nie wprowadzają 
konsumenta w błąd. Ponadto postępowanie o udzielenie zezwolenia, przewidziane w projekcie 
rozporządzenia jest biurokratyczne, niepraktyczne i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle 
strategii lizbońskiej. Powinno się więc całkowicie zrezygnować z postępowania w celu analizy 
wstępnej.

Poprawka 30
Art. 10 ust. 2 lit. a)

a) twierdzenie wskazujące na znaczenie 
zrównoważonej diety i zdrowego trybu 
życia;

skreślono

Uzasadnienie

Ponieważ dla wszystkich informacji o wartościach zdrowotnych przewidywana jest procedura 
rejestracyjna oceniająca uzasadnienie naukowe, nie trzeba już wyraźnie określać specjalnych 
zakazów. Dopuszczalne powinny być wszystkie informacje, które są poparte naukowo.

Poprawka 31
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Art. 11

Artykuł 11
Informacje o właściwościach zdrowotnych 

w ścisłym znaczeniu

skreślono

1. Następujące informacje o 
właściwościach zdrowotnych w ścisłym 
znaczeniu są niedozwolone:
a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego w 
odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia i 
dobrego samopoczucia;
b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;
c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub 
też na okres czasu potrzebny do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub 
ilość możliwych do stracenia kilogramów, 
jak też na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;
d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, albo wywołują wrażenie, 
że brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu.
2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem 
szczegółowe wytyczne w celu wprowadzenia 
w życie niniejszych artykułów.

Uzasadnienie

Praktycznie wyczerpujący wykaz zabronionych dorozumianych informacji o właściwościach 
zdrowotnych w ścisłym znaczeniu jest środkiem nieproporcjonalnym. Nie można zakazać 
oznaczeń reklamowych na produktach, ponieważ w zasadzie uniemożliwiałoby to reklamę 
produktów spożywczych. Istnieją inne instrumenty prawne, które mają na celu ochronę 
konsumentów przed autentycznie mylącymi reklamami.
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Poprawka 32
art. 12

Artykuł 12 skreślony
Informacje o właściwościach zdrowotnych, 

które podają ogólnie uznane znaczenie 
danej substancji odżywczej lub innej 

substancji
1. W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 
dozwolone jest podawanie informacji o 
właściwościach zdrowotnych, które odnoszą 
się do znaczenia danej substancji odżywczej 
lub innej substancji dla wzrostu, rozwoju i 
prawidłowego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanego na 
podstawie uznanych i nie budzących 
wątpliwości wyników badań naukowych, 
zrozumiałych dla przeciętnego konsumenta, 
jeśli znajdują się one na określonej w ust. 2 
liście. 
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji 
nie później niż ... [w rok po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym uchwalono niniejsze 
rozporządzenie]listy informacji zgodnie z 
ust. 1.
Po skonsultowaniu się z Urzędem Komisja 
w drodze postępowania określonego _w art. 
23 opublikuje nie później niż ... [w trzy lata 
od ostatniego dnia miesiąca uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia] wspólnotową 
listę dopuszczalnych informacji zgodnie z 
ust. 1, które podają znaczenie danej 
substancji odżywczej lub innej substancji 
dla wzrostu, rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania fizjologicznego 
organizmu.
Zmiany do tej listy wprowadza się z 
inicjatywy samej Komisji lub na wniosek 
Państwa Członkowskiego w drodze 
postępowania określonego w art. 23. 
3. Od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przedsiębiorcy z sektora 
spożywczego mogą aż do uchwalenia 
ustanowionej w ust. 2 listy podawać na 
własną odpowiedzialność informacje o 
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właściwościach zdrowotnych, określone w 
ust. 1, jeśli stosują się one do niniejszego 
rozporządzenia i odnośnych przepisów 
krajowych; powyższe obowiązuje bez 
uszczerbku dla uchwalonych środków 
ochronnych zgodnie z art. 22.

Uzasadnienie

W związku z proponowanym skreśleniem zawartego w art. 10 ust. 1 powszechnego zakazu 
informacji o właściwościach zdrowotnych wraz z postępowaniem o udzielenie zezwolenia 
powyższy artykuł traci swoje znaczenie i powinien również zostać skreślony.

Poprawka 33
art. 13 ust. 1

1. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 
dyrektywy 2000/13/WE można podawać 
informacje odnoszące się do zmniejszenia 
ryzyka zachorowań, jeśli dopuszcza je
niniejsze rozporządzenie.

1. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 
dyrektywy 2000/13/WE można podawać 
informacje odnoszące się do zmniejszenia 
ryzyka zachorowań, jeśli zezwala na nie
niniejsze rozporządzenie.

Uzasadnienie

W związku z proponowanym skreśleniem zawartego w art. 10 ust. 1 powszechnego zakazu 
informacji o właściwościach zdrowotnych wraz z postępowaniem o udzielenie zezwolenia 
powyższy artykuł należy odpowiednio skorygować.

Poprawka 34
art. 14

Artykuł 14 skreślony
Wniosek o udzielenie zezwolenia

1. W celu uzyskania przewidzianego w art. 
10 ust. 1 zezwolenia należy złożyć wniosek 
do Urzędu.
Urząd:
a) potwierdza pisemnie otrzymanie wniosku 
w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia.  W 
potwierdzeniu tym podana jest data 
wpłynięcia wniosku;
b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o wniosku i 
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udostępnia im sam wniosek, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;
c) udostępnia opinii publicznej streszczenie 
dossier, wymienione w ust. 3 lit. f.
2. Do wniosku należy załączyć następujące 
informacje i dokumenty:
a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny wnioskodawcy;
b) określenie środka spożywczego lub 
rodzaju środków spożywczych, który ma 
zostać opatrzony informacją o 
właściwościach zdrowotnych, włącznie z 
jego cechami szczególnymi;
c) kopie analiz, które zostały 
przeprowadzone odnośnie tych właściwości 
zdrowotnych, w tym - jeśli takie istnieją -
niezależnych i powstałych na zasadzie 
„Peer-Review” analiz, jak też wszelkich 
innych dokumentów, z których wynika, że 
rzeczone informacje spełniają kryteria 
niniejszego rozporządzenia;
d) kopie wyników innych naukowych 
badań, które mają znaczenie dla informacji 
o właściwościach zdrowotnych;
e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz ze 
szczególnymi sposobami użycia;
f) streszczenie dossier.
3. Przepisy wykonawcze do niniejszego 
artykułu, wraz z wymogami dotyczącymi 
przygotowania i formy wniosku, zostaną 
określone po konsultacji z Urzędem zgodnie 
z postępowaniem przewidzianym w art. 23 
ust.2.
4. Przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Urząd opublikuje 
szczegółowe wytyczne w celu ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowania i 
przedstawienia wniosków.
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. 
Powinno się więc całkowicie zrezygnować z postępowania w celu analizy przed udzieleniem 
zezwolenia.

Poprawka 35
art. 15

Artykuł 15 skreślony
Ekspertyza Urzędu

1. Przy przygotowywaniu ekspertyzy Urząd 
stara się dotrzymać terminu trzech miesięcy 
od daty wpłynięcia ważnego wniosku. 
Termin ten ulega odroczeniu w przypadku, 
gdy Urząd zgodnie z ust. 2 zwróci się do 
wnioskodawcy o informacje dodatkowe.
2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie.
3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd 
sprawdza:
a) czy proponowane sformułowanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
podparte jest danymi naukowymi;
b) czy sformułowanie informacji o 
właściwościach zdrowotnych odpowiada 
kryteriom niniejszego rozporządzenia;
c) czy proponowane sformułowanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
jest dla konsumenta zrozumiałe, pełne i 
czytelne.
4. Jeśli ekspertyza przychyla się do 
wykorzystania informacji o właściwościach 
zdrowotnych, zawiera ona dodatkowo 
następujące informacje:
a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny wnioskodawcy;
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b) określenie środka spożywczego lub
rodzaju środków spożywczych, który 
opatrzony ma zostać informacjami o 
właściwościach zdrowotnych, włącznie z 
jego cechami szczególnymi; 
c) zalecane sformułowanie proponowanych 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
we wszystkich językach wspólnotowych;
d) w razie potrzeby sposób użycia danego 
środka spożywczego i/lub dodatkowe 
wyjaśnienia lub ostrzeżenia, które powinny 
towarzyszyć informacjom o właściwościach 
zdrowotnych, podawanym na etykietce lub 
w reklamach.
5. Urząd przedkłada Komisji, Państwom
Członkowskim i wnioskodawcy ekspertyzę 
wraz z raportem o ocenie informacji o 
właściwościach zdrowotnych oraz 
uzasadnieniem ekspertyzy.
6. Urząd udostępnia zgodnie z art. 38 ust. 1 
rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 swoją 
ekspertyzę opinii publicznej. 
Opinia publiczna może w terminie 30 dni 
od opublikowania przedłożyć Komisji swoje 
opinie.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. 
Powinno się więc całkowicie zrezygnować z postępowania w celu analizy przed udzieleniem 
zezwolenia.

Poprawka 36
Art. 15 ust. 3 lit. a)

a) czy proponowane sformułowanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
podparte jest danymi naukowymi;

a) czy proponowane sformułowanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
podparte jest naukowo;
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Uzasadnienie

Do uzasadnienia proponowanego brzmienia informacji o właściwościach zdrowotnych może 
wystarczyć wiedza naukowa, niekoniecznie zaś dane naukowe.

Poprawka 37
Art. 15 ust. 4 lit. c)

c) zalecane sformułowanie proponowanych 
informacji o właściwościach zdrowotnych
we wszystkich językach wspólnotowych;

c) propozycja zalecanego sformułowania
informacji o właściwościach zdrowotnych w
językach, w których ta informacja będzie 
zamieszczana;

Uzasadnienie

Podstawa naukowa i sens informacji mogą i muszą podlegać wcześniejszemu zatwierdzeniu, 
jednak jest rzeczą bardzo ważną, aby dać producentom pewien zakres elastyczności, gdy 
zamieszczają przekazy dotyczące diety i zdrowia skierowane do konsumentów. Urząd 
powinien jednak przedstawić propozycję wytycznych w tym zakresie.

Obowiązek formułowania propozycji we wszystkich językach Wspólnoty jest uciążliwy i 
niepotrzebny, gdy informacja nie będzie zamieszczana we wszystkich tych językach.

Poprawka 38
art. 16

Artykuł 16 skreślony
Zezwolenie wspólnotowe

1. Komisja przedkłada komisji 
parlamentarnej w terminie trzech miesięcy 
od daty otrzymania ekspertyzy Urzędu, 
zgodnie z art. 23 ust. 1, projekt decyzji 
dotyczącej wniosku, z uwzględnieniem 
ekspertyzy Urzędu, wszystkich odnośnych 
przepisów prawa wspólnotowego oraz 
pozostałych posiadających dla badanego 
przedmiotu znaczenie czynników. Jeśli 
projekt decyzji nie pokrywa się z ekspertyzą 
Urzędu, Komisja wyjaśnia przyczyny 
różnicy zdań.  
2. Każdy projekt decyzji, który przewiduje 
udzielenie zezwolenia, zawiera wymienione 
w art. 15 ust. 4 informacje i 
nazwę/nazwisko posiadającego zezwolenie.
3. Ostateczną decyzję w sprawie wniosku 
podejmuje się zgodnie z postępowaniem 
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określonym w art. 23 ust. 2. 
4. Komisja powiadamia bezzwłocznie 
wnioskodawcę o swojej decyzji i publikuje 
szczegóły tej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Udzielenie zezwolenia nie uchybia 
ogólnej cywilnej i karnej odpowiedzialności 
przedsiębiorcy z branży spożywczej w 
zakresie odnośnego środka spożywczego.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej.
Powinno się więc całkowicie zrezygnować z postępowania w celu analizy przed udzieleniem 
zezwolenia.

Poprawka 39
art. 17

Artykuł 17 skreślony
Zmiana, zawieszanie i cofanie zezwoleń

1. Posiadający zezwolenie może zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 14 złożyć 
wniosek o wniesienie zmian do wydanego 
zezwolenia.
2. Z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Państwa Członkowskiego lub Komisji 
Urząd przedkłada ekspertyzę stwierdzającą, 
czy decyzja o wykorzystywaniu danej 
informacji o właściwościach zdrowotnych w 
dalszym ciągu zgodna jest z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia. 
Przekazuje on bezzwłocznie swoją 
ekspertyzę Komisji, posiadającemu 
zezwolenie i Państwom Członkowskim. 
Urząd udostępnia zgodnie z art. 38 ust. 1 
rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 swoją 
ekspertyzę opinii publicznej.
Opinia publiczna może w terminie 30 dni 
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od opublikowania przedłożyć Komisji swoje 
opinie.
3. Komisja poddaje ekspertyzę Urzędu 
bezzwłocznej rewizji. Jeśli zachodzi taka 
konieczność zezwolenie zostaje, w drodze 
postępowania określonego w art. 16, 
zmienione, zawieszone lub cofnięte.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych.

Poprawka 40
art. 18

Artykuł 18 skreślony
Rejestr wspólnotowy

1. Komisja ustanawia i prowadzi rejestr 
wspólnotowy informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
środków spożywczych, nazywany dalej 
„rejestrem”.
2. Rejestr zawiera następujące elementy:
a) informacje o wartościach odżywczych i 
warunki ich wykorzystywania zgodnie z 
załącznikiem;
b) dopuszczalne informacje o 
właściwościach zdrowotnych i warunki ich 
wykorzystywania zgodnie z art. 13 ust. 2, 
art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 2 
oraz art. 22 ust. 2;
c) listę niedozwolonych informacji o 
właściwościach zdrowotnych.
Informacje o właściwościach zdrowotnych, 
na które uzyskano zezwolenie na podstawie 
poufnych danych, umieszcza się w 
oddzielnym załączniku rejestru, z 
następującymi informacjami:



PE 349.832v02-00 32/43 AD\553163PL.doc

PL

(1) data wydania przez Komisję zezwolenia 
na wykorzystywanie informacji o 
właściwościach zdrowotnych i 
nazwę/nazwisko pierwotnego 
wnioskodawcy, któremu wydano 
zezwolenie;
(2) uwaga, że Komisja udzieliła zezwolenia 
na daną informację o właściwościach 
zdrowotnych na podstawie poufnych 
danych;
(3) uwaga mówiąca o ograniczeniu w 
wykorzystywaniu danej informacji o 
właściwościach zdrowotnych, chyba że 
późniejszy wnioskodawca uzyska 
zezwolenie na nią bez powoływania się na 
poufne dane pierwotnego wnioskodawcy.
3. Rejestr jest publikowany.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych.

Poprawka 41
art. 19

Artykuł 19 skreślony
Ochrona danych

1. Dane naukowe i inne informacje, które 
znajdują się w wymaganym zgodnie z art. 
14 ust. 2 dossier wniosku, nie mogą być w 
okresie siedmiu lat od daty wydania 
zezwolenia wykorzystane na rzecz 
późniejszego wnioskodawcy, chyba że 
wnioskodawca ten uzgodnił z 
wnioskodawcą pierwotnym, że może z 
takich danych i informacji skorzystać, 
zakładając, że:
a) dane naukowe i inne informacje zostały 
przez pierwotnego wnioskodawcę zgłoszone 
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przy składaniu pierwotnego wniosku jako 
poufne; i
b) pierwotny wnioskodawca posiadał przy 
składaniu pierwotnego wniosku wyłączność 
na korzystanie z tych poufnych danych; i
c) nie zezwolono by na wykorzystanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
bez przedłożenia poufnych danych przez 
pierwotnego wnioskodawcę.
2. Aż do upłynięcia okresu siedmiu lat, 
zgodnie z ust. 1, żaden późniejszy 
wnioskodawca nie ma prawa powoływania 
się na dane zgłoszone przez wcześniejszego 
wnioskodawcę jako poufne, chyba że 
Komisja podejmie decyzję, że można lub 
można było uzyskać zezwolenie również bez 
sięgania do danych sklasyfikowanych przez 
wcześniejszego wnioskodawcę jako poufne.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia przewiduje kilkumiesięczne jednolite postępowanie w celu udzielenia 
zezwolenia na użycie informacji o właściwościach zdrowotnych do celów reklamy środka 
spożywczego, prowadzone przez agencję ds. artykułów żywnościowych. Propozycja ta jest 
biurokratyczna, niepraktyczna i nie do przyjęcia, zwłaszcza na tle strategii lizbońskiej. Należy 
więc odstąpić od postępowania w celu analizy przed udzieleniem zezwolenia i wprowadzania 
związanych z nim przepisów administracyjnych.

Poprawka 42
Art. 19 a (nowy)

Artykuł 19 a
Prawa do własności intelektualnej

Złożenie podania o zatwierdzenie 
informacji albo rejestracja lub publikacja 
takiej informacji powinna pozostać bez 
uszczerbku dla wszelkich praw własności 
intelektualnej, jakie wnioskodawca może 
posiadać w odniesieniu do samego wniosku 
oraz do informacji zawartych w 
dokumentacji dołączonej do wniosku. Takie 
prawa są traktowane zgodnie z prawem 
wspólnotowym lub przepisami krajowymi, 
które są zgodne z prawem wspólnotowym.
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Poprawka 43
Art. 22

Artykuł 22 skreślono
Środki bezpieczeństwa

1. Gdy Państwo Członkowskie ma poważne 
podstawy, aby uważać, że informacja jest 
niezgodna z niniejszym rozporządzeniem 
lub że poparcie naukowe wspomniane w 
art. 7 jest niewystarczające, takie Państwo 
Członkowskie może czasowo wstrzymać 
stosowanie takiej informacji na swoim 
terytorium.
Informuje ono o tym inne Państwa 
Członkowskie i Komisję, podając przyczyny 
wstrzymania.
2. Zgodnie z procedurą wspomnianą w 
art. 23 ust. 2, w odpowiednich sytuacjach 
decyzja jest podejmowana po uzyskaniu 
opinii Urzędu.
Komisja może wszcząć tę procedurę z 
własnej inicjatywy.
3. Państwo Członkowskie wspomniane w 
ustępie 1 może utrzymać takie wstrzymanie 
do czasu przekazania mu decyzji 
wspomnianej w ustępie 2.

Uzasadnienie

Przepis umożliwiający „czasowe wstrzymanie” stosowania informacji, które nie odpowiadają 
rozporządzeniu lub których uzasadnienie naukowe wydaje się niepewne, narusza art. 28 
Traktatu WE (zasada swobodnego przepływu towarów). W kontekście nieskrępowanego, 
swobodnego przepływu towarów na europejskim rynku wewnętrznym należy skreślić art. 22.

Gdyby skreślenie artykułu nie było możliwe, wspomniane w nim prawo Państw 
Członkowskich miałoby sens tylko w wypadku informacji przewidzianych w art. 12 ust. 3, 
ponieważ inne informacje są dopuszczane przez EFSA, a tym samym odpowiadają 
rozporządzeniu. Ponadto, środek przyjęty przez Państwo Członkowskie byłby uzasadniony 
tylko wówczas, gdyby myląca informacja mogła stwarzać rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia. 
Art. 22 należałoby wówczas zmienić zgodnie z poprawką 112.

Poprawka 44
Art. 24

W celu ułatwienia sprawnego W celu ułatwienia sprawnego 
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monitorowania środków spożywczych 
opatrzonych informacją o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, Państwo Członkowskie może 
wymagać od producenta lub osoby 
wprowadzającej takie środki spożywcze na 
rynek na jego terytorium, aby powiadomiły 
właściwe władze o takim wprowadzeniu 
przekazując im wzór etykiety stosowanej w 
przypadku danego produktu.

monitorowania środków spożywczych 
opatrzonych informacją o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, Państwo Członkowskie może 
wymagać od producenta lub osoby 
wprowadzającej takie środki spożywcze na 
rynek na jego terytorium, aby powiadomiły 
właściwe władze o takim wprowadzeniu 
przekazując im wzór etykiety stosowanej w 
przypadku danego produktu. Urząd będzie 
monitorował kampanie reklamowe środków 
spożywczych, w tym informacje o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
żywieniowych, aby zagwarantować zgodnie 
z dyrektywą 2000/13/WE, że konsument nie 
jest wprowadzany w błąd przekazywanymi 
informacjami. 

Uzasadnienie

Kampanie reklamowe/znaki firmowe/promocje produktu z udziałem sportowców odgrywają 
ważną rolę w sposobie odbioru informacji o wartościach odżywczych i właściwościach 
żywieniowych przez konsumenta. W Stanach Zjednoczonych rzetelność kampanii 
reklamowych środków spożywczych jest monitorowana przez Federalną Komisję Handlu i 
podobna sytuacja powinna panować na szczeblu UE, poprzez umożliwienie EFSA 
monitorowania i wyrażania opinii na temat poszczególnych przypadków, gdy reklama 
wprowadza w błąd konsumentów zamiast ich informować.

Poprawka 45
Art. 25 a (nowy)

Artykuł 25a
Środki przejściowe

Informacje dotyczące środków spożywczych 
przeznaczonych do spożycia przy 
intensywnym wysiłku mięśniowym, które 
zostały zamieszczone zgodnie z przepisami 
krajowymi przed datą wejścia w życie 
określoną w art. 26, mogą być nadal 
zamieszczane do czasu przyjęcia dyrektywy 
Komisji w sprawie środków spożywczych 
przeznaczonych do spożycia przy 
intensywnym wysiłku mięśniowym, 
zwłaszcza dla sportowców, na podstawie 
dyrektywy 89/398/EWG w sprawie środków 
spożywczych przeznaczonych do 
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szczególnych zastosowań żywieniowych. 

Uzasadnienie

Komisja pracuje obecnie nad dyrektywą Komisji w sprawie środków spożywczych 
przeznaczonych do spożycia przy intensywnym wysiłku mięśniowym, w ramach przepisów 
dyrektywy odnoszącej się do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dyrektywa 
89/398/EWG). Ta przyszła dyrektywa określi jasno wymagania wobec informacji dotyczących 
środków spożywczych dla sportowców. Informacje te są bardzo swoiste dla produktów 
stosowanych przez sportowców, zatem specjalna dyrektywa umożliwi określenie 
odpowiednich kryteriów stosowania takich informacji. Z tego powodu w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć środki przejściowe obowiązujące do czasu przyjęcia 
odpowiedniej dyrektywy. 

Poprawka 46
Art. 26 ust. 2

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od 
[pierwszego dnia szóstego miesiąca po jego 
opublikowaniu]

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od 
[pierwszego dnia osiemnastego miesiąca po 
jego opublikowaniu]

Uzasadnienie

Aby zapewnić rozsądny okres czasu na dostosowanie się do nowych przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, okres przejściowy od czasu opublikowania do początku 
obowiązywania powinien wynosić 18 miesięcy.

Poprawka 47
Art. 26 ust. 3

Środki spożywcze wprowadzane na rynek 
lub etykietowane przed tą datą, które nie są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem, 
mogą być sprzedawane na rynku do [ostatni 
dzień jedenastego miesiąca po 
opublikowaniu].

Środki spożywcze wprowadzane na rynek 
lub etykietowane przed pierwszym dniem 
obowiązywania niniejszego rozporządzenia, 
które nie są z nim zgodne, mogą być 
sprzedawane na rynku do [ostatni dzień 
osiemnastego miesiąca po pierwszym dniu 
obowiązywania] lub do wygaśnięcia ich 
przydatności do spożycia, zależnie od tego, 
który z tych okresów jest dłuższy.

Uzasadnienie

Okres przejściowy może nie wystarczyć, ponieważ na opublikowanie wytycznych EFSA, 
procedurę wydawania zezwolenia (przynajmniej 6 miesięcy) oraz zmiany etykiet i prezentacji 
może nie wystarczyć 11 miesięcy przewidziane w projekcie Komisji w jego obecnej postaci.

Poprawka 48
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Art. 26 ust. 3 a (nowy)

Informacje o właściwościach zdrowotnych 
inne niż wspomniane w art. 12 ust. 1, które 
są zamieszczane zgodnie z istniejącymi 
przepisami w odniesieniu do środków 
spożywczych, rodzajów środków 
spożywczych lub składników środków 
spożywczych przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, mogą nadal 
być stosowane pod warunkiem, że w ciągu 
12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i przed upływem 6 miesięcy 
od podjęcia ostatecznej decyzji zgodnie z 
art. 16 złożony zostanie wniosek zgodnie z 
art. 14. W odniesieniu do takich wniosków 
nie mają zastosowania terminy określone w 
art. 15 ust. 1, 15 ust. 2 i 16 ust. 1.

Uzasadnienie

Konieczne są odpowiednie rozwiązania przejściowe. Po wejściu w życie rozporządzenia w 
ciągu sześciu miesięcy od jego opublikowania produkty muszą zostać oznakowane zgodnie z 
tym nowym rozporządzeniem. Jednak procedury opisane w art. 14-17 projektu Komisji 
zajmują znacznie więcej czasu niż sześć miesięcy.

Firmy powinny zatem mieć możliwość dalszej sprzedaży swoich produktów, które znajdują się 
obecnie na rynku, do czasu wydania ostatecznej decyzji przez EFSA i komisję stałą pod 
warunkiem, że firmy takie złożyły wniosek o zatwierdzenie informacji zgodnie z procedurą 
zatwierdzenia.

Poprawka 49
Art. 26 ust. 3 a (nowy)

Począwszy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, wymienionej w 
pierwszym ustępie, do czasu przyjęcia list 
wymienionych w art. 12 ust. 2 informacje o 
właściwościach zdrowotnych wspomniane 
w art. 12 ust. 1 mogą być zamieszczane na 
odpowiedzialność firm pod warunkiem, że 
są one zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i z istniejącymi przepisami 
krajowymi, które ich dotyczą i bez 
uszczerbku dla przyjęcia środków 
bezpieczeństwa wymienionych w art. 22.
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Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno umożliwiać firmom dalszą sprzedaż produktów znajdujących się 
obecnie na rynku do czasu do czasu wydania ostatecznej decyzji przez EFSA i komisję stałą. 

Poprawka 50
Art. 26 ust. 3 b (nowy)

Informacje o właściwościach zdrowotnych 
inne niż wspomniane w art. 12 ust. 1, które 
są zamieszczane zgodnie z istniejącymi 
przepisami w odniesieniu do środków 
spożywczych, rodzajów środków 
spożywczych lub substancji odżywczych w 
czasie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, mogą nadal być stosowane 
przez okres nie dłuższy, niż sześć miesięcy 
po wydaniu ostatecznej decyzji zgodnie z 
art. 16 pod warunkiem, że w ciągu 12 
miesięcy od pierwszego dnia 
obowiązywania niniejszego rozporządzenia 
złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie 
zgodnie z art. 14.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno dawać firmom możliwość dalszej sprzedaży swoich produktów, które 
znajdują się obecnie na rynku, do czasu wydania ostatecznej decyzji przez EFSA i komisję 
stałą pod warunkiem, że firmy takie złożyły wniosek o zatwierdzenie informacji zgodnie z
procedurą zatwierdzenia. Powyższy przepis przejściowy będzie korzystny dla wszystkich 
zainteresowanych stron, łącznie z władzami odpowiedzialnymi za procedurę zatwierdzenia. 

Poprawka 51
Załącznik, pkt 7 a (nowy) po punkcie „Nie zawierające tłuszczów nasyconych”

WĘGLOWODANY NETTO
Termin ten oznacza liczbę netto, która jest 
wynikiem odjęcia od sumy węglowodanów 
tych węglowodanów, które mają bardzo 
niski wpływ na poziom cukru we krwi; 
węglowod. netto = wszystkie węglowodany –
gliceryna – kwasy organiczne. Alkohole 
cukrowe nie będą odejmowane, ponieważ 
mogą one wpływać na poziom cukru we 
krwi, zależnie od procesu obróbki i 
receptury środka spożywczego.
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Uzasadnienie

Udowodniono, że diety o niskiej zawartości węglowodanów netto mogą przyczyniać się do 
odchudzania. Informacje dotyczące zawartości węglowodanów netto zaspokoją rosnące 
zapotrzebowanie po stronie konsumentów na informacje dotyczące zawartości 
węglowodanów netto w środkach spożywczych.

Poprawka 52
Załącznik, pkt 7 b (nowy) po punkcie „Nie zawierające tłuszczów nasyconych”

Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ 
WĘGLOWODANÓW
Informacja, że produkt ma niską zawartość 
węglowodanów oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 5 g węglowodanów netto na porcję 
produktu, przy uwzględnieniu faktu, że 
węglowodany netto to liczba netto, która 
jest wynikiem odjęcia od sumy 
węglowodanów tych węglowodanów, które 
mają bardzo niski wpływ na poziom cukru 
we krwi; węglowod. netto = wszystkie 
węglowodany – gliceryna – kwasy 
organiczne. Alkohole cukrowe nie będą 
odejmowane, ponieważ mogą one wpływać 
na poziom cukru we krwi, zależnie od 
procesu obróbki i receptury środka 
spożywczego.

Uzasadnienie

Udowodniono, że diety o niskiej zawartości węglowodanów netto mogą przyczyniać się do 
odchudzania. Informacje dotyczące zawartości węglowodanów netto zaspokoją rosnące 
zapotrzebowanie po stronie konsumentów na informacje dotyczące zawartości 
węglowodanów netto w środkach spożywczych.

Poprawka 53
Załącznik, pkt 7 c (nowy) po punkcie „Nie zawierające tłuszczów nasyconych”

OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW
Informacja, że produkt ma obniżoną 
zawartość węglowodanów oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
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tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie 
więcej niż 10 g węglowodanów netto na 
porcję produktu, przy uwzględnieniu faktu, 
że węglowodany netto to liczba netto, która 
jest wynikiem odjęcia od sumy 
węglowodanów tych węglowodanów, które 
mają bardzo niski wpływ na poziom cukru 
we krwi; węglowod. netto = wszystkie 
węglowodany – gliceryna – kwasy 
organiczne. Alkohole cukrowe nie będą 
odejmowane, ponieważ mogą one wpływać 
na poziom cukru we krwi, zależnie od 
procesu obróbki i receptury środka 
spożywczego.

Uzasadnienie

Udowodniono, że diety o obniżonej zawartości węglowodanów netto mogą przyczyniać się do 
odchudzania. Informacje dotyczące zawartości węglowodanów netto zaspokoją rosnące 
zapotrzebowanie po stronie konsumentów na informacje dotyczące zawartości 
węglowodanów netto w środkach spożywczych.

Poprawka 54
Załącznik, pkt 18

NATURALNE ŹRÓDŁO WITAMIN I/LUB 
MINERAŁÓW

ŹRÓDŁO WITAMIN I/LUB 
MINERAŁÓW

Informacja, że środek spożywczy jest 
naturalnym źródłem witamin i minerałów 
oraz każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
zawiera przynajmniej 15% zalecanej
dziennej dawki określonej w załączniku do 
dyrektywy Rady 90/496/EWG na 100 g lub 
100 ml.

Informacja, że środek spożywczy jest 
źródłem witamin i minerałów oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera 
przynajmniej 15% zalecanych wartości 
odżywczych (RNV) na 100g (produkty stałe) 
i 7,5% RNV na 100 ml (płyny), albo 5% 
RNV na 100 kcal (12 % VNR na 1 MJ) lub 
15% RNV na porcję.

Jeżeli środki spożywcze są naturalnym 
źródłem witamin i/lub minerałów 
informacja może zostać poprzedzona 
określeniem „naturalnie” lub „naturalny”.

Uzasadnienie

Warunki, jakim podlega stosowanie informacji „źródło” witamin lub minerałów powinny być 
wzorowane na warunkach określonych w Codex Alimentarius, tj. dotyczyć różnych progów 
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rozróżniających produkty stałe i płyny. Ponadto, progi odniesienia proponowane przez 
Komisję mogą poważnie dyskryminować produkty mleczarskie, pomimo znanej i ważnej dla 
ludzi zawartości wapnia w tych produktach.

Poprawka 55
Załącznik, pkt 24 a (nowy)

ŹRÓDŁO SKROBI
Informacja, że środek spożywczy jest 
źródłem skrobi oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 
15 g skrobi na 100 g masy.

Uzasadnienie

Ponieważ niektórzy konsumenci potrzebują z powodów zdrowotnych produktów 
zawierających skrobię, powinna istnieć możliwość takiego oznakowania. Podane wartości są 
zgodne z przepisami Codex Alimentarius.

Poprawka 56
Załącznik, pkt 24 b (nowy)

ŹRÓDŁO ZŁOŻONYCH 
WĘGLOWODANÓW
Informacja, że środek spożywczy jest 
źródłem złożonych węglowodanów oraz
każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy środek 
spożywczy zawiera przynajmniej 25 g 
złożonych węglowodanów na 100 g masy.

Uzasadnienie

Węglowodany złożone są zbudowane z długich łańcuchów cukrów prostych. W stanie 
naturalnym występują w zbożach, owocach, warzywach strączkowych (groch i fasola) oraz 
innych warzywach zielonych. Obejmują one wszystkie typy jadalnych węglowodanów oprócz 
jedno- i dwucukrów.

W środkach spożywczych źródłami energii są zasadniczo następujące substancje odżywcze: 
białka, węglowodany i tłuszcze.

Zgodnie z zaleceniami dietetycznymi z różnych krajów europejskich, spożycie powyższych 
trzech substancji odżywczych powinno być następujące: 
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- nie więcej niż 30-35% energii powinno pochodzić z tłuszczów;

- od 10 do 15% energii powinno pochodzić z białek;

- nie mniej niż 50% energii powinno pochodzić z węglowodanów (najlepiej w postaci 
złożonych węglowodanów).

Jest zatem rzeczą ważną, aby informować konsumentów na temat środków spożywczych, które 
są źródłem lub mają wysoką zawartość węglowodanów, aby umożliwić im wybór zdrowszej 
diety.

Poprawka 57
Załącznik, pkt 24 c (nowy)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ SKROBI
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość skrobi oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera 
przynajmniej 30 g skrobi na 100 g masy.

Uzasadnienie

Ponieważ niektórzy konsumenci potrzebują z powodów zdrowotnych produktów 
zawierających skrobię, powinna istnieć możliwość takiego oznakowania. Podane wartości są 
zgodne z przepisami Codex Alimentarius.
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