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Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 42

Parlament Europejski odrzuca projekt Komisji.

Or. en

Tekst przedłożony przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia -1 a (nowy)

(- 1a) Należy zwrócić uwagę, że 
zróżnicowana i zrównoważona dieta jest 
warunkiem dobrego zdrowia, znaczenie 
pojedynczych produktów w kontekście całej 
diety jest istotne, a dieta ta jest jednym 
z wielu czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. Inne 
czynniki takie jak wiek, uwarunkowania 



PE 353.660v01-00 2/141 AM\555844PL.doc

PL

genetyczne, poziom aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu i zażywanie innych 
narkotyków, warunki środowiskowe i stres 
mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. Wszystkie te czynniki 
należy wziąć pod uwagę w zaleceniach Unii 
Europejskiej w obszarze zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien rozpoczynać się od tej uwagi.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Niniejsze rozporządzenie nie stosuje 
się do prostych komunikatów, zarówno 
dotyczących kontaktów handlowych jak i 
pozostałych, związanych z kampaniami 
prowadzonymi przez władze służby zdrowia 
i mającymi na celu zachęcenie do 
spożywania zdrowych produktów 
spożywczych, na przykład zalecanych ilości 
owoców, warzyw lub tłustych ryb.

Or. en

Uzasadnienie

rozporządzenie nie powinno zakazywać przekazywania wiadomości dotyczących zdrowego 
odżywiania się w kampaniach prowadzonych przez władze krajowe, a także przekazywania 
takich wiadomości na etykietach, w reklamach lub przy prezentacji produktów spożywczych. 
Przykładowo, Państwa Członkowskie prowadzą kampanie mające na celu promocję spożycia 
owoców, warzyw i tłustych ryb.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4a) Dyrektywa Rady 89/398/EWG z dnia 
3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia 
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ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
zawiera szczegółowe przepisy dotyczące 
składu i oznakowania środków spożywczych 
do specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, zwłaszcza w odniesieniu do 
szczegółowych właściwości odżywczych 
takich środków spożywczych. Tym samym, 
szereg postanowień niniejszego 
rozporządzenia nie będzie mieć 
zastosowania do środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
Dlatego też wartości odżywcze i właściwości 
zdrowotne środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
należy wyłączyć spod zakresu stosowania 
postanowień niniejszego rozporządzenia w 
stopniu, w jakim wartości takie są 
konieczne do określenia przydatności 
takich produktów do ich zamierzonego 
użytku.

Or. en

Uzasadnienie

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego obejmują środki spożywcze 
przeznaczone dla osób o szczególnych potrzebach żywieniowych. Określone fragmenty 
proponowanego rozporządzenia nie powinny być stosowane do takich środków spożywczych. 
Zamiarem proponowanego punktu uzasadnienia jest objaśnienie art. 1 ust. 4 rozporządzenia 
stanowiącego, iż stosuje się on bez uszczerbku do środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego.

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

(5a) Rozporządzenie nie zabrania 
prowadzenia krajowych schematów 
umieszczania informacji żywieniowych z 
przodu opakowania realizowanych przez 
Państwo Członkowskie i zgodnie z 
zasadami określonymi niniejszym 
rozporządzeniem.
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Or. en

Uzasadnienie

Władze niektórych Państw Członkowskich prowadzą obecnie badania rozwojowe nad 
najbardziej przystępnym dla konsumenta formatem etykiet żywieniowych umieszczanych z 
przodu opakowania. Po wprowadzeniu takiego formatu przez władze krajowe i do czasu 
opracowania schematu wspólnotowego, niniejsze rozporządzenie nie będzie ich zakazywać, 
jeśli będą one zgodne z zasadami określonymi niniejszym rozporządzeniem.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 47
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.

skreślono

Or. de

Uzasadnienie

Stwierdzenie jedynie „niepożądanego” skutku informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych w punkcie uzasadnienia nie może usprawiedliwiać 
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wprowadzenia „profili wartości odżywczych” oraz kolejnych zakazów dotyczących informacji 
o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych w projekcie Komisji. Dotyczy to 
w szczególności rzekomego uzasadnienia całkowitego zakazu w odniesieniu do informacji 
o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych w związku z napojami 
zawierającymi więcej niż 1,2% objętości alkoholu.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 odpowiednie oszacowanie ryzyka oraz 
analiza – nie zaś jedynie stwierdzenie domniemanych powiązań – stanowi warunek wstępny 
ujednolicenia prawa dotyczącego żywności. Bez wymaganej analizy ryzyka nie istnieje więc 
podstawa do powyższego podejścia legislacyjnego obejmującego „profile wartości 
odżywczych”. 

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Poprawka 48
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 

(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, 
biorąc pod uwagę substancje 
zawarte w profilu odżywczym 
produktu powinny pomóc w 
określeniu, jakimi informacjami 
produkt ten może być opatrzony.
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informacjami.

Or. es

Uzasadnienie

Możliwość informowania konsumentów o charakterystyce i właściwościach środków 
spożywczych, łącznie z potencjalnymi konsekwencjami ich spożycia, pod warunkiem, że 
rozpowszechniane są informacje prawdziwe i udowodnione naukowo, może zostać utrzymana 
i zagwarantowana bez wyjątku.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

(6a) Niektóre środki spożywcze mogą 
zawierać niepożądane substancje lub 
zanieczyszczenia, takie jak rtęć metylowa w 
tuńczyku lub PCB/dioksyny w tłustych 
rybach. Inne środki spożywcze mogą 
zawierać substancje takie jak kofeina lub 
substancje hormonalne, które są objęte 
badaniem publicznym lub omawiane przez 
społeczność naukową. Przy rozważaniu 
sposobu umieszczenia informacji na 
produkcie należy rozpatrzyć, czy informacje 
takie mogą się przyczynić do zwiększonego 
spożycia takich niepożądanych substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Środki spożywcze zawierające wysokie niepożądane poziomy zanieczyszczeń lub zawierające 
substancje objęte publicznym badaniem nie powinny być przedstawiane jako zdrowsze środki 
spożywcze, gdyż może to doprowadzić do niepożądanego wyższego spożycia takich środków.

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia 7

(7) Przy określaniu profilu wartości skreślono
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odżywczych można uwzględnić zawartość 
poszczególnych substancji odżywczych i 
substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym, szczególnie tłuszczów, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans, soli/sodu i 
cukru, których nadmierne spożycie w 
ramach całkowitej diety nie jest wskazane, 
oraz wielo- i jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, dostępnych węglowodanów 
poza cukrem, witamin, składników 
mineralnych, białka i błonnika. Przy 
określaniu profili składników odżywczych 
uwzględnia się różnorodne rodzaje środków 
spożywczych, jak również miejsce i rolę 
tych środków w całkowitej diecie. 
Konieczne mogą być odstępstwa w 
przypadku uznanych już profili 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.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie profili wartości odżywczych w oparciu o cele i badania naukowe może okazać 
się zadaniem niewykonalnym, gdyż wpływ środka spożywczego na zdrowie nie jest określany 
jego składem odżywczym lecz zastosowaniem. Ludzie spożywają posiłki stanowiące 
połączenie poszczególnych środków spożywczych, a nie środki spożywcze z osobna. Biorąc to 
pod uwagę, wszelka polityka oparta na takich profilach będzie niespójna i doprowadzi do 
decyzji arbitralnych. Ponadto, profile wartości odżywczych są bezcelowe z punktu widzenia 
edukacji zdrowotnej.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia 7

(7) Przy określaniu profilu wartości 
odżywczych można uwzględnić zawartość 
poszczególnych substancji odżywczych 

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

odżywczych i substancji o działaniu 
odżywczym i fizjologicznym. Przy 
określaniu profili 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 
profili 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 Europejskiemu Urzędowi 
Bezpieczeństwa Żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Ustanowienie profili wartości odżywczych stanowi wysiłek naukowy i dlatego działanie to 
powinno zostać podjęte wyłącznie przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności. Profile 
wartości odżywczych powinny zostać uznane przez Komisję. Profile wartości odżywczych nie 
mogą zostać ograniczone do cukru, soli oraz zawartości tłuszczu w odniesieniu do 
przedmiotowych artykułów żywnościowych.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) Konsumenci w coraz większym 
zakresie potrzebują obiektywnej 
i wiarygodnej informacji na temat jakości 
środków spożywczych, które konsumują. 
Przy zastosowaniu profili wartości 
odżywczych możliwe jest stworzenie 
oznaczenia jakościowego, które daje 
konsumentom informacje na temat cukrów, 
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sodu/soli, tłuszczów nasyconych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans i innych 
substancji odżywczych (witamin, minerałów 
i błonnika) zawartych w środkach 
spożywczych. Takie oznaczenie jakościowe 
stanowi ważny instrument w walce 
z chorobami zwyrodnieniowymi, takimi jak 
choroby sercowo-naczyniowe i rak.

Or. nl

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia 9

(9) W celu zapewnienia prawdziwości 
podawanych informacji, należy zapewnić, 
by substancja, której dotyczą informacje, 
była zawarta w ostatecznym produkcje w 
wystarczającej ilości, lub by substancja ta 
była nieobecna lub obecna w odpowiednio 
zmniejszonej ilości w celu uzyskania 
określonego działania odżywczego lub 
fizjologicznego. Substancja winna być 
dostępna do wykorzystania przez organizm
ludzki. Ponadto ilość środka spożywczego 
przeznaczonego do zwykłego spożycia 
winna zawierać znaczną ilość substancji 
tworzącej określone działanie odżywcze lub 
fizjologiczne.

(9) W celu zapewnienia prawdziwości 
podawanych informacji, należy zapewnić, 
by substancja, której dotyczą informacje 
była zawarta w ostatecznym produkcje w 
wystarczającej ilości, lub by substancja ta 
była nieobecna lub obecna w odpowiednio 
zmniejszonej ilości w celu uzyskania 
określonego działania odżywczego lub 
fizjologicznego. Substancja winna być 
dostępna do wykorzystania przez organizm 
ludzki. Ponadto ilość środka spożywczego 
przeznaczonego do zwykłego spożycia 
winna zawierać znaczną ilość substancji 
tworzącej określone działanie odżywcze lub 
fizjologiczne. Podstawą deklarowanej treści 
winny być standardowe wartości substancji 
czynnych z uwzględnieniem różnic 
sezonowych lub różnic w przetwarzaniu. 
Należy udostępnić jednolite metody 
testowania celem zagwarantowania 
porównywalnych wyników testów. 

Or. en

Uzasadnienie

Deklarowane składniki należy oprzeć na jednolitych metodach testowych oraz średnich 
wartościach substancji aktywnych celem uniknięcia błędnej interpretacji wyników 



PE 353.660v01-00 10/141 AM\555844PL.doc

PL

prowadzącej do wprowadzającej w błąd informacji konsumenckiej.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 54
Punkt uzasadnienia 11

(11) Potwierdzenie naukowe powinno być 
głównym aspektem branym pod uwagę przy 
stosowaniu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych, 
zaś podmioty działające na rynku 
spożywczym 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 podmioty działające na rynku 
spożywczym stosujące takie informacje 
powinny je uzasadniać. Potwierdzenie 
naukowe powinno mieć charakter 
współmierny do natury korzyści, jakie 
produkt ma zgodnie z informacją przynosić. 

Or. fr

Uzasadnienie

Ogólne zasady przyjęte w rozporządzeniu ustanawiającym Europejski Urząd Bezpieczeństwa 
Żywności oznaczają, że konieczne jest ustalenie wymogów proporcjonalności jeżeli chodzi 
o charakter produktu, o którym mówi informacja: poziom naukowego potwierdzenia 
wymagany w wypadku informacji o zmniejszeniu zagrożenia chorobami powinien więc być 
wyższy niż w wypadku informacji funkcjonalnych.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia 11

(11) Potwierdzenie naukowe powinno być 
głównym aspektem branym pod uwagę przy 
stosowaniu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych, 
zaś podmioty działające na rynku 
spożywczym stosujące takie informacje 
powinny je uzasadniać.

(11) Potwierdzenie naukowe musi być 
głównym aspektem branym pod uwagę przy 
stosowaniu informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych, 
zaś podmioty działające na rynku 
spożywczym stosujące takie informacje 
powinny je uzasadniać.

Or. en
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia 12

(12) Biorąc pozytywny wizerunek środków 
spożywczych opatrzonych informacjami o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych oraz potencjalny wpływ tych 
środków spożywczych na nawyki 
żywieniowe oraz ilość spożywanych 
substancji odżywczych, konsument winien 
mieć możliwość oceny ogólnej jakości 
żywieniowej środków spożywczych. Tym 
samym, etykiety z informacjami o 
wartościach odżywczych winny być 
obowiązkowe i zawierać wszystkie 
informacje na środkach spożywczych o 
właściwościach zdrowotnych.

(12) Biorąc pozytywny wizerunek środków 
spożywczych opatrzonych informacjami o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych oraz potencjalny wpływ tych 
środków spożywczych na nawyki 
żywieniowe oraz ilość spożywanych 
substancji odżywczych, konsument winien 
mieć możliwość oceny ogólnej jakości 
żywieniowej środków spożywczych. Tym 
samym, etykiety z informacjami o 
wartościach odżywczych winny być 
obowiązkowe i zawierać wszystkie 
informacje na środkach spożywczych o 
wartościach odżywczych i./lub
właściwościach zdrowotnych.

Or. de

Uzasadnienie

Etykiety z informacjami o wartościach odżywczych w równym stopniu dotyczą wartości 
odżywczych i właściwości zdrowotnych środków spożywczych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 57
Punkt uzasadnienia 13

(13) Należy też stworzyć listę 
dopuszczalnych informacji o wartościach 
odżywczych i ich warunków wykorzystania 
na podstawie warunków wykorzystania tych 
informacji, które zostały zaakceptowane na 
poziomie krajowym lub międzynarodowym 
i zawarte w ustawodawstwie 
wspólnotowym. Lista powinna być 
regularnie aktualizowana. Ponadto, dla 
informacji porównawczych konieczne jest, 
aby produkty porównywane były jasno 
przedstawione konsumentowi końcowemu.

(13) Należy też stworzyć listę 
dopuszczalnych informacji o wartościach 
odżywczych i ich warunków wykorzystania 
na podstawie warunków wykorzystania tych 
informacji, które zostały zaakceptowane na 
poziomie krajowym lub międzynarodowym 
i zawarte w ustawodawstwie 
wspólnotowym. Lista będzie regularnie 
aktualizowana w celu uwzględnienia 
rozwoju nauki, wiedzy i technik. Ponadto, 
dla informacji porównawczych konieczne 
jest, aby produkty porównywane były jasno 
przedstawione konsumentowi końcowemu. 
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować listę informacji o wartościach odżywczych do bieżących prac naukowo-
technicznych w taki sposób, aby lista uwzględniała najświeższe informacje dotyczące nowych 
odkryć i techniki z jak najmniejszym opóźnieniem.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 58
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. Dlatego też właściwym krokiem jest, 
aby przy używaniu informacji, które dotyczą 
oddziaływania danego środka na psychikę 
bądź zachowanie nią uwarunkowane 
wymagać dowodów naukowych.

Or. de

Uzasadnienie

Miarą, w stosunku do której oceniane są informacje muszą być dowody naukowe.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia 16

(16) Dyrektywa 96/8/WE z dnia 26 lutego 
1996 r. w sprawie środków spożywczych do 
celów niskokalorycznej diety służącej 
redukcji wagi [17] stanowi, że etykietki 
i opakowania takich artykułów, jak i ich 
reklamy, nie mogą zawierać żadnych 
informacji na temat okresu czasu 

(16) Dyrektywa 96/8/WE z dnia 26 lutego 
1996 r. w sprawie środków spożywczych do 
celów niskokalorycznej diety służącej 
redukcji wagi [17] stanowi, że etykietki 
i opakowania takich artykułów, jak i ich 
reklamy, nie mogą zawierać żadnych 
informacji na temat okresu czasu 
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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 wszelkich środków 
spożywczych. 

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 zezwolić na odniesienia do takich 
właściwości tylko wówczas, gdy dla nich 
istnieją wystarczające podstawy naukowe. 

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 11 ust. 1.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip Whitehead, 
Linda McAvan

Poprawka 60
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 zostać poddane innemu rodzajowi 
oceny i innej procedurze udzielania 
zezwolenia. Dlatego też, po konsultacjach z  
Urzędem, należy stworzyć listę 
dozwolonych informacji, podających 
znaczenie danej substancji odżywczej lub 
substancji innego rodzaju.

Or. en
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Uzasadnienie

„Uznane i nie budzące wątpliwości wyniki analiz naukowych ” podlegają ocenie przez 
niezależnych naukowców. W razie potrzeby konieczne jest uczestnictwo EFSA.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 61
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 niebudzących 
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 niebudzących 
wątpliwości wyników analiz naukowych, 
powinny zostać poddane innemu rodzajowi 
oceny. Dlatego też należy stworzyć listę 
dozwolonych informacji, podających 
znaczenie danej substancji odżywczej lub 
substancji innego rodzaju. 

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 10 ust. 1.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 62
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 niebudzących 
wątpliwości wyników analiz naukowych, 
powinny zostać poddane innemu rodzajowi 
oceny i innej procedurze udzielania 
zezwolenia. Dlatego też należy stworzyć 
listę dozwolonych informacji, podających

(17) Informacje o właściwościach 
zdrowotnych, które podają znaczenie 
substancji odżywczych lub innych substancji 
dla wzrostu, rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania fizjologicznego organizmu 
na podstawie przyjętych faktów 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 
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znaczenie danej substancji odżywczej lub 
substancji innego rodzaju. 

substancji innego rodzaju. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie niniejszego punktu.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 19

19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta jest 
warunkiem dobrego zdrowia, znaczenie 
pojedynczych produktów w kontekście całej 
diety jest istotne, a dieta ta jest jednym z 
wielu czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. Inne 
czynniki takie jak wiek, uwarunkowania 
genetyczne, poziom aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu i zażywanie innych 
narkotyków, warunki środowiskowe i stres 
mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. Szczegółowe wymagania 
dotyczące etykietowania powinny 
w związku z tym mieć zastosowanie 
w odniesieniu do informacji dotyczących 
zmniejszania ryzyka choroby.

19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta, 
odpowiednio uwzględniająca różne nawyki 
żywieniowe istniejące w Państwach 
Członkowskich, które są dobrem wartym 
poszanowania i ochrony, jest warunkiem 
dobrego zdrowia i nawet jeden produkt 
może mieć niekwestionowane znaczenie dla 
diety jako całości; ponadto, dieta jest 
jednym z wielu czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. Inne 
czynniki takie jak wiek, uwarunkowania 
genetyczne, poziom aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu i zażywanie innych 
narkotyków, warunki środowiskowe i stres 
mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. Szczegółowe wymagania 
dotyczące etykietowania powinny w 
związku z tym mieć zastosowanie w 
odniesieniu do informacji dotyczących 
zmniejszania ryzyka choroby.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona wytwarzania i dystrybucji typowych produktów mających zasadnicze znaczenie dla
dobrego zdrowia.
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Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia 19

(19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta 
jest warunkiem dobrego 
zdrowia, znaczenie pojedynczych 
produktów w kontekście całej diety 
jest istotne, a dieta ta jest jednym 
z wielu czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. 
Inne czynniki takie jak wiek, 
uwarunkowania genetyczne, poziom 
aktywności fizycznej, palenie tytoniu 
i zażywanie innych narkotyków, 
warunki środowiskowe i stres mogą 
mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. Szczegółowe 
wymagania dotyczące etykietowania 
powinny w związku z tym mieć 
zastosowanie w odniesieniu do 
informacji dotyczących zmniejszania 
ryzyka choroby.

(19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta, 
warunek dobrego zdrowia, musi 
uwzględniać konkretne nawyki 
żywieniowe każdego z Państw 
Członkowskich, jego regionów 
i prowincji. Różnice kulturowe 
w gastronomii oraz produkty 
tradycyjne powinny być zachowane 
oraz włączone do istotnych 
warunków dobrego zdrowia. Każdy 
produkt w kontekście całej diety jest
istotny, a dieta ta jest jednym z wielu 
czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. 
Inne czynniki takie jak wiek, 
uwarunkowania genetyczne, poziom 
aktywności fizycznej, palenie tytoniu 
i zażywanie innych narkotyków, 
warunki środowiskowe i stres mogą 
mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. Szczegółowe 
wymagania dotyczące etykietowania 
powinny w związku z tym mieć 
zastosowanie w odniesieniu do 
informacji dotyczących zmniejszania 
ryzyka choroby.

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest ochrona produkcji i dystrybucji typowych produktów niezbędnych dla zapewnienia 
dobrego stanu zdrowia społeczeństwa.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 19

(19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta (19) Zróżnicowana i zrównoważona dieta 
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jest warunkiem dobrego zdrowia, znaczenie 
pojedynczych produktów w kontekście całej 
diety jest istotne, a dieta ta jest jednym 
z wielu czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. Inne 
czynniki takie jak wiek, uwarunkowania 
genetyczne, poziom aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu i zażywanie innych 
narkotyków, warunki środowiskowe i stres 
mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. Szczegółowe wymagania 
dotyczące etykietowania powinny w związku 
z tym mieć zastosowanie w odniesieniu do 
informacji dotyczących zmniejszania ryzyka 
choroby.

jest warunkiem dobrego zdrowia, znaczenie 
pojedynczych produktów w kontekście całej 
diety jest istotne, a dieta ta jest jednym 
z wielu czynników wpływających na 
zapadanie ludzi na niektóre choroby. Inne 
czynniki takie jak wiek, uwarunkowania 
genetyczne, poziom aktywności fizycznej, 
palenie tytoniu i zażywanie innych 
narkotyków, warunki środowiskowe i stres 
mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na 
niektóre choroby. 

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu zapewnienia spójności z poprawkami do art. 2 oraz 13.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 20

(20) Aby zagwarantować, że informacje 
o właściwościach zdrowotnych są zgodne 
z prawdą, 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.

skreślono

Or. de

Uzasadnienie

W tym punkcie uzasadnienia Komisja stara się uzasadnić kontrole sformułowań 
o właściwościach zdrowotnych przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 
EFSA ponosi jedynie odpowiedzialność za ocenę naukową, jednak nie posiada wiedzy 
specjalistycznej w odniesieniu do przekazywania informacji. Ponadto ani EFSA, ani 
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wnioskodawcy nie byliby w stanie poddać ocenie odpowiednich tekstów we wszystkich 
językach Wspólnoty.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 20

(20) Aby zagwarantować, że informacje o 
właściwościach zdrowotnych są zgodne z 
prawdą, 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) Aby zagwarantować, że informacje o 
właściwościach zdrowotnych są zgodne z 
prawdą, jasne, sprawdzone i przydatne dla 
konsumenta przy wyborze zdrowego 
sposobu odżywiania się, trzeba przy 
sporządzaniu ekspertyzy przez Urząd oraz w 
przeprowadzanym następnie postępowaniu o 
udzielenie zezwolenia uwzględnić sposób 
formułowania i graficzny układ informacji o 
właściwościach zdrowotnych. W 
postępowaniu powinien uczestniczyć panel 
konsumentów w celu dokonania oceny 
odbioru i zrozumienia informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić konieczność rozważenia opinii EFSA. Konsumenci mogą postrzegać 
znaczenie informacji w sposób inny od zamierzeń naukowców oraz/lub branży. Dlatego też, 
do postępowania o udzielenie zezwolenia należy wprowadzić panel konsumentów.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 68
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 

(20) Aby zagwarantować, że informacje 
o właściwościach zdrowotnych są zgodne 
z prawda, jasne, sprawdzone i przydatne dla 
konsumenta przy wyborze zdrowego 
sposobu odżywiania się, trzeba przy 
sporządzaniu ekspertyzy przez Urząd oraz w 
przeprowadzanym następnie postępowaniu o 
udzielenie zezwolenia uwzględnić sposób 
formułowania i graficzny układ informacji 
o właściwościach zdrowotnych. W 
postępowaniu o udzielenie zezwolenia 
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zdrowotnych. należy uwzględnić opinie grup 
konsumentów uznanych na poziomie 
europejskim lub krajowym, przekazujących 
ocenę postrzegania i zrozumienia 
informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieje możliwość, że konsumenci nie będą postrzegać danej informacji zgodnie z intencjami 
naukowców i / lub przemysłu. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę opinie przedstawione 
przez grupy konsumentów w ramach procedury udzielania zezwolenia.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 69
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) 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 
uwzględnić dokładną treść i graficzny układ 
informacji o właściwościach zdrowotnych. 

Or. de

Uzasadnienie

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności ponosi jedynie odpowiedzialność za naukową 
ocenę, zaś wydana opinia powinna przedstawiać analizę dokładnej treści nie zaś samego 
sformułowania.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 70
Punkt uzasadnienia 21

(21) W niektórych wypadkach sama 
naukowa ocena ryzyka nie może dostarczyć 

(21) W niektórych wypadkach sama 
naukowa ocena ryzyka nie może dostarczyć 
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wszystkich informacji, na których powinna 
zostać oparta decyzja o zarządzaniu 
ryzykiem. W związku z tym inne 
uprawnione czynniki odnoszące się do 
rozważanego zagadnienia również powinny 
być wzięte pod uwagę. 

wszystkich informacji, na których powinna 
zostać oparta decyzja o zarządzaniu 
ryzykiem. 

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 16 ust. 1.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 71
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.

(22) W celu zwiększenia przejrzystości 
należy stworzyć „rejestr” takich informacji.

Or. de

Uzasadnienie

Celem nie jest opracowanie „czarnej listy” sformułowań, jako że naukowa ocena informacji 
jest czynnikiem decydującym.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 72
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.

(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.
Choć należy chronić innowacyjne 
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inwestycje, części jawne inwestycji należy 
poddać badaniu publicznemu. 

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku ostatnio przyjętej legislacji dotyczącej środków spożywczych 
zawierających GMO, opinia publiczna winna mieć możliwość dostępu do akt przez określony 
czas, przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia poufności.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 73
Punkt uzasadnienia 24 a (nowy)

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

Or. fr

Uzasadnienie

MŚP nie powinny być karane wprowadzeniem nowego systemu.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 74
Punkt uzasadnienia 25

(25) Zważywszy na szczególny charakter 
środków spożywczych opatrzonych 
informacjami, organom nadzorującym 
należy udostępnić dodatkowe środki 
ułatwiające wydajny nadzór nad tymi 
produktami.

(25) Zważywszy na szczególny charakter 
środków spożywczych opatrzonych 
informacjami, organom nadzorującym 
należy udostępnić dodatkowe środki, takie 
jak obowiązkowe przedkładanie informacji, 
ułatwiające wydajny nadzór nad tymi 
produktami. 

Or. en
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Uzasadnienie

Nadzór nad informacjami o właściwościach zdrowotnych jest niezwykle ważny. Obowiązkowe 
przedkładanie informacji o właściwościach zdrowotnych ułatwi władzom państwowym 
wyszukanie odpowiedniego zastosowania takich informacji oraz nadzór nad ewentualnym 
oddziaływaniem na zdrowie społeczeństwa.

Poprawkę złożyły Françoise Grossetête, Renate Sommer

Poprawka 75
Punkt uzasadnienia 29 a (nowy)

(29a) Ogólna kampania informacyjna 
o zagadnieniach związanych z wartościami 
odżywczymi oraz wadze zdrowych nawyków 
żywieniowych powinna zostać 
przygotowana bez zwłoki.

Or. fr

Uzasadnienie

Otyłość staje się poważnym problemem w Unii Europejskiej. Dlatego należy rozpocząć 
powszechną kampanię dotyczącą zwyczajów żywieniowych równolegle z wprowadzeniem 
niniejszego rozporządzenia w celu podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 76
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 
jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 
jako takich na potrzeby konsumpcji 
indywidualnej lub masowej. Nie stosuje się 
ono do owoców i warzyw.

Or. el
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Uzasadnienie

Owoce i warzywa nie powinny podlegać rozporządzeniu, jako że stanowią one najważniejsze 
składniki zdrowej diety, zaś ich korzystny wpływ na zdrowie jest oczywisty. Dlatego też 
zezwolenie nie powinno być wymagane w przypadku informacji o właściwościach 
zdrowotnych odnoszących się do tych produktów.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 77
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 
jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

2. . Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych, w tym wszystkich aspektów 
prezentacji marki oraz produktu mogących 
sugerować wartości odżywcze lub 
właściwości zdrowotne, ich etykiet, 
prezentacji i reklamy, dostarczanych jako 
takich odbiorcy docelowemu. Stosuje się 
ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów niniejszego rozporządzenia jest promocja zdrowia publicznego. Nazwy marek 
środków spożywczych mogą również przekazywać konsumentom informacje o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych produktów. Aby uniknąć wprowadzania klientów 
w błąd, nazwy te należy objąć działaniem legislacji. Nazwy produktów, takie jak „Zdrowe 
jedzenie” bez wątpienia wprowadzają konsumenta w błąd. Działaniem rozporządzenia należy 
też objąć inne aspekty prezentacji produktu, takie jak opakowanie, w celu ochrony 
konsumentów i wyjaśnienia zakresu działania rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Renate Sommer, Peter Liese

Poprawka 78
art. 1 ust. 2

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
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i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 
jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 
jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

Jednakże nie ma ono zastosowania do 
środków spożywczych sprzedawanych 
luzem, czyli bez opakowania, a także nie 
stosuje się do owoców i warzyw (produktów 
świeżych).

Or. de

Uzasadnienie

Małe przedsiębiorstwa takie jak piekarnie, które wytwarzają produkty we własnym zakresie 
i sprzedają je bezpośrednio w swoich obiektach nie powinny zostać objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożyły Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Poprawka 79
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 
jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego. 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie środków 
spożywczych wprowadzanych na rynek i
dostarczanych jako takich odbiorcy 
docelowemu. Stosuje się ono również do 
środków spożywczych przeznaczonych dla 
restauracji, szpitali, szkół, stołówek i 
podobnych instytucji żywienia zbiorowego.

Or. en
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 80
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 
jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 
jako takich odbiorcy docelowemu, 
z wyjątkiem działań objętych 
rozporządzeniem Rady 2826/2000 z dnia 19 
grudnia 2000 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym1. 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. 
Rozporządzenie zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. 
L 357 z 02.12.2004 r., str. 3).

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie obecnego tekstu jest dwuznaczne i mogłoby spowodować, że czytelnicy 
myśleliby, że reklama dotyczy także produktów rolnych, biorąc pod uwagę fakt, że istnieje 
polityka unijna oraz programy krajowe wspierające informacje oraz ogólną promocję 
produktów rolnych, które podlegają kontroli urzędów unijnych, co powinno pozostać bez 
zmian w celu ochrony interesów konsumentów.

Poprawkę złożyła Adriana Poli Bortone

Poprawka 81
art. 1 ust. 3

3. Informacje o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych, które nie 
spełniają wymogów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, uznaje się za 
wprowadzającą w błąd reklamę 

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla następujących przepisów 
Wspólnoty:
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w rozumieniu dyrektywy Rady 
84/450/EWG.

- dyrektywy Rady 89/398/WE z dnia 3 maja 
1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego1 oraz dyrektyw 
przyjętych na jej podstawie;
- dyrektywy Rady 80/777/WE z dnia 15 
lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
w zakresie wydobywania i wprowadzania do 
obrotu naturalnych wód mineralnych2;
- dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 
3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi3;
- rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina;
- rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 
z dnia 10 czerwca 1991 r. określającego 
ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji 
win aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych;
- rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 
z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającego 
ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji 
napojów spirytusowych;
- rozporządzenia Rady (WE) nr 94/2002 
ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
2826/2000 w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym.
1 Dz.U. L 186 z 30.06.1989 r., str. 27.
2 Dz.U. L 229 z 30.08.1980 r., str. 1.
3 Dz.U. L 330 z 5.12.1998 r., str. 32.

Or. xm
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Uzasadnienie

Wina, aromatyzowane wina oraz napoje alkoholowe podlegają już odpowiednim przepisom 
wspólnotowym dotyczącym etykietowania, oznaczeń i prezentacji, a także promocji 
i informacji, którymi opatrzone są produkty. Są to następujące rozporządzenia: 1493/1999, 
1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 oraz 2826/2000.

Powyższe wspólnotowe akty prawne gwarantują ochronę i przejrzystość rynku, a także 
swobodny przepływ towarów, jako że zawierają obowiązujące przepisy dotyczące osiągnięcia 
celów rozważanego projektu, czyli zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, ułatwienia swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym, 
zwiększenia bezpieczeństwa prawnego podmiotów gospodarczych, zagwarantowania 
sprawiedliwej konkurencji oraz promowania i ochrony nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie 
artykułów żywnościowych, do czego odnosi się niniejsza propozycja.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Poprawka 82
art. 1 ust. 3 a (nowy)

3.a Niniejsze rozporządzenie powinno mieć
zastosowanie bez uszczerbku dla 
następujących postanowień Wspólnoty:
- dyrektywy Rady 89/398/WE z dnia 3 maja 
1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego1 oraz dyrektyw 
przyjętych na jej podstawie;
- dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 
lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
w zakresie wydobywania i wprowadzania do 
obrotu naturalnych wód mineralnych2;
- dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 
3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi3.
1 Dz.U. L 186 z 30.06.1989 r., str. 27.
2 Dz.U. l 229 z 30.08.1980, str. 1.
3 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32.

Or. en
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Uzasadnienie

Musi być jasne, że istniejące ustawodawstwo wspólnotowe dotyczące reklamy 
wprowadzającej w błąd i dotyczącej niektórych środków spożywczych pozostaje w mocy. 

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 83
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 następujących przepisów 
Wspólnoty:

dyrektywy Rady 80/777/WE z dnia 15 lipca 
1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich w zakresie 
wydobywania i wprowadzania do obrotu 
naturalnych wód mineralnych1;
dyrektywy Rady 89/398/WE z dnia 3 maja 
1989 r., w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich w zakresie środków 
spożywczych przeznaczonych do 
szczególnych zastosowań żywieniowych;2;
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 
z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającego 
ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji 
napojów spirytusowych 3;
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 
z dnia 10 czerwca 1991 r. określającego 
ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji 
win aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych4;
rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 
z dnia 5 grudnia 1994 r. określającego 
normy dla tłuszczów do smarowania5;
rozporządzenia Rady (WE) nr 2597/97 
z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającego 
dodatkowe zasady w sprawie wspólnej 
organizacji rynku mleka i przetworów 
mlecznych w odniesieniu do mleka 
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spożywczego6;
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina 7, oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 
z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiającego 
niektóre zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1493/1999 8;
rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 
z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym9, oraz rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 94/2002 z dnia 18 stycznia 
2002 r. ustalającego szczegółowe zasady 
jego stosowania 10;
Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 
2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych 11.
____________________
1 Dz.U. L 229 z 30.08.1980 r., str. 1.
2 Dz.U. L 186 z 30.06.1989 r., str. 27.
3 Dz.U. L 160 z 12.06.1989 r., str. 1.
4 Dz.U. L 149 z 14.06.1991 r., str. 1.
5 Dz.U. L 316 z 09.12.1994 r., str. 2.
6 Dz.U. L 351 z 23.12.1997 r., str. 13.
7 Dz.U. L 179 z 14.07.1999 r., str. 1.
8 Dz.U. L 118 z 04.05.2002 r., str. 1.
9 Dz.U. L 328 z 23.12.2000 r., str. 2.
10 Dz.U. L 17 z 19.01.2002 r., str. 20.
11 Dz.U. L 183 z 12.07.2002 r., str. 51.

Or. es

Uzasadnienie

W memorandum wyjaśniającym Komisja zawarła stwierdzenie, że nieobecność określonych 
przepisów na szczeblu europejskim jest jednym z powodów, dla którego należy opracować 
nowe rozporządzenie, biorąc pod uwagę liczne informacje pojawiające się na etykietach 
produktów. Jest to równoważne ze stwierdzeniem, że propozycja nie jest usprawiedliwiona 
w przypadkach, w których istnieją określone przepisy. Jest oczywiste, że nie ma żadnego 
uzasadnienia dla wprowadzania przepisów tam, gdzie już one istnieją; niniejsza poprawka 
stanowi realizację tej zasady, rozszerzając to, co zostało przewidziane w tekście projektu.
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 84
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 
określonych w dyrektywie 2002/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 
czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do suplementów 
żywnościowych 1.

  
1 Dz.U. L 183 z 12.07.2002 r., str. 51.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka zapobiega nałożeniu nowych przepisów prawnych na przepisy już obowiązujące 
dla tej kategorii produktu.

Poprawkę złożyły Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete 
Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 85
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 oraz 
dotyczących suplementów żywnościowych, 
które zostały określone w prawodawstwie 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia wątpliwości co do objęcia suplementów żywnościowych działaniem 
niniejszego rozporządzenia, należy odnieść się do tych suplementów w art. 1.4.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 86
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, 
które określonych w dyrektywie Rady 
89/398/EWG1 oraz dyrektywach 
wdrożeniowych.
1 Dz.U. L 186 z 30.06.1989 r., str. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Musi być jasne, że istniejące ustawodawstwo wspólnotowe dotyczące niektórych środków 
spożywczych pozostaje w mocy. Ma to na celu zapewnienie dalszego stosowania środków 
spożywczych szczególnego przeznaczenia medycznego (na przykład do leczenia szpitalnego i 
pozaszpitalnego).

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 87
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, 
które zostały określone w prawodawstwie 
wspólnotowym oraz dotyczących definicji, 
opisu i prezentacji produktów tradycyjnych, 
zgodnie m.in. z rozporządzeniami (EWG) 
nr 1576/891 i 1601/912, oraz 
rozporządzeniami (WE) nr 1493/19993

i 753/20024, a także promocji i reklamy 
odnoszących się do nich (rozporządzenia 
(WE) nr 2826/2000 i 94/20025).

  
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające 
ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji 
napojów spirytusowych (Dz.U. L 160 
z 12.06.1989 r., str. 1). Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 
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nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.12.2003 r., str.1).
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/92 
z dnia 15 czerwca 1992 r. dotyczące 
szczególnych środków dla Wysp 
Kanaryjskich w odniesieniu do produktów 
rolnych w zakresie działań strukturalnych 
(Dz.U. L 149 z 14.06.1991 r., str. 1). 
Rozporządzenie ostatnio zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina (Dz.U. L 179 
z 14.07.1999 r., str. 1). Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 
14.10.2003 r., str. 13).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. 
ustanawiające niektóre zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 
odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji 
i ochrony niektórych produktów sektora 
wina (Dz.U. L 118 z 04.05.2002 r., str. 1). 
Rozporządzenie ostatnio zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 1991/2004 (Dz.U. 
L 344 z 20.11.2004 r., str. 9).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2002 
z dnia 18 stycznia 2002 r. określające 
szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 
z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym. Rozporządzenie ostatnio 
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 
1803/2004 (Dz.U. L 318 z 19.10.2004 r., 
str. 4).

Or. fr

Uzasadnienie

W memorandum wyjaśniającym Komisja zawarła stwierdzenie, że nieobecność określonych 
przepisów na szczeblu europejskim jest jednym z powodów, dla którego należy opracować 
nowe rozporządzenie, biorąc pod uwagę liczne informacje pojawiające się na etykietach 
produktów. Jest to równoważne ze stwierdzeniem, że propozycja nie jest usprawiedliwiona 
w przypadkach, w których istnieją określone przepisy. Jest oczywiste, że nie ma żadnego 
uzasadnienia dla wprowadzania przepisów tam, gdzie już one istnieją; niniejsza poprawka 
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stanowi realizację tej zasady, rozszerzając to, co zostało przewidziane w tekście projektu.

Na przykład wina, aromatyzowane wina oraz napoje alkoholowe podlegają już odpowiednim 
przepisom wspólnotowym dotyczącym etykietowania, oznaczeń i prezentacji, a także promocji 
i informacji, którymi opatrzone są produkty. Są to następujące rozporządzenia: 1493/1999, 
1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 oraz 2826/2000.

Powyższe wspólnotowe akty prawne gwarantują ochronę i przejrzystość rynku, a także 
swobodny przepływ towarów, jako że zawierają obowiązujące przepisy dotyczące osiągnięcia 
celów rozważanego projektu, czyli zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, ułatwienia swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym, 
zwiększenia bezpieczeństwa prawnego podmiotów gospodarczych, zagwarantowania 
sprawiedliwej konkurencji oraz promowania i ochrony innowacji w dziedzinie artykułów 
żywnościowych, do czego odnosi się niniejszy projekt rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 88
art. 1 ust. 4 a (nowy)

4a. Jeśli produkt wyraźnie spełnia definicję
środka spożywczego lub suplementu 
żywnościowego, a informacje dotyczące 
produktu spełniają wymagania niniejszego 
rozporządzenia, nie stosuje się dyrektywy 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi1.
1 Dz.U. L 311 z 28.11.2001 r., str. 67. 

Or. en

Uzasadnienie

Środek spożywczy lub suplement  żywnościowy opatrzony informacjami dotyczącymi funkcji 
fizjologicznych organizmu ludzkiego, który spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia 
może podlegać ocenie urzędu krajowego jako środek medyczny, w wyniku ostatniej 
nowelizacji art. 1 ust. 2 i 2 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE, która daje legislacji 
farmaceutycznej pierwszeństwo nad legislacją dotyczącą środków spożywczych. 
Wprowadzając produkt spełniający wymagania niniejszego rozporządzenia, firma musi mieć 
pewność, że produkt ten nie zostanie zakwestionowany na mocy dyrektywy 2001/83/WE.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 89
art. 1 ust. 4 a (nowy)
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4a. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do znaków towarowych spełniających 
postanowienia dyrektywy Rady 
89/104/EWG1 z późniejszymi zmianami 
(dyrektywa w sprawie znaków towarowych), 
oraz rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/942 z 
późniejszymi zmianami (w sprawie znaków 
towarowych we Wspólnocie).
Wszelkie inne rodzaje nazw handlowych 
(takie jak znaki towarowe prawa 
zwyczajowego oraz nazwy towarowe), 
których wykorzystanie może być objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia nie 
podlegają warunkom niniejszego 
rozporządzenia pod warunkiem, że jeśli 
nazwa handlowa towaru samodzielnie 
stanowi informację o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, opatrzona jest dopuszczoną 
informacją o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych każdorazowo, 
gdy nazwa towaru jest wykorzystywana na 
etykietach, przy reklamie lub prezentacji 
środka spożywczego.
1 Dz. U. L 40, z 11.02.1989 r., str. 1.
2 Dz. U. L 11, z 14.01.1994 r., str. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Objęcie znaków towarowych działaniem niniejszego rozporządzenia spowodowałoby poważne 
niejasności prawne oraz niekorzystne rozwiązania dla właścicieli istniejących znaków 
towarowych, którzy są częściowo w znaczącym stopniu uzależnieni od rozpoznawalności 
znaków towarowych.

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Poprawka 90
art. 1 ust. 4 a (nowy)

4a. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy 
systemów nadzorowania diet, które 
stanowią zastrzeżone znaki towarowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie nie ma na celu zakazania systemów nadzorowania diet takich jak „kontrola 
wagi (weight watchers)”, które cieszą się długą tradycją w Europie i stanowią rzetelne 
mechanizmy służące zmniejszeniu wagi. Obejmuje to etykiety na produktach opisujące rolę 
produktu w utracie wagi w ramach całego programu.

Poprawkę złożyli John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Urszula Krupa

Poprawka 91
art. 1 ust. 4 a (nowy)

4a. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do znaków towarowych spełniających 
postanowienia dyrektywy Rady 
89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych1, oraz rozporządzenia Rady 
(WE) Nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. 
dotyczącego znaków towarowych we 
Wspólnocie2, z późniejszymi zmianami.
1 Dz. U. L 40, z 11.02.1989 r., str. 1.
2 Dz. U. L 11, z 14.01.1994 r., str. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia powtórek, należy odnieść się do dotychczasowej legislacji dotyczącej 
znaków towarowych. Obejmuje to środki mające na celu zapobieżenie informacjom 
wprowadzającym w błąd. 

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 92
art. 2 ust. 2 pkt. 1

1) „informacje” oznaczają komunikat lub 
prezentację nie wymaganą na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego lub 
krajowego, w tym prezentację w formie 
obrazu, grafiki lub symbolu, która stwierdza, 

1) „informacje” oznaczają komunikat lub 
prezentację nie wymaganą na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego lub 
krajowego, w tym prezentację w formie 
obrazu, grafiki lub symbolu, w dowolnej 
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sugeruje lub daje do zrozumienia, iż środek 
spożywczy posiada określone właściwości;

formie, która stwierdza, sugeruje lub daje do 
zrozumienia, iż środek spożywczy posiada 
określone właściwości;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja informacji winna być jasna w celu uniknięcia nieporozumień.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 93
art. 2 ust. 2 pkt. 1

1) „informacje” oznaczają komunikat lub 
prezentację nie wymaganą na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego lub 
krajowego, w tym prezentację w formie 
obrazu, grafiki lub symbolu, która stwierdza, 
sugeruje lub daje do zrozumienia, iż środek 
spożywczy posiada określone właściwości;

1) „informacje” oznaczają komunikat lub 
prezentację nie wymaganą na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego lub 
krajowego, w tym prezentację w formie 
obrazu, grafiki lub symbolu, która stwierdza 
lub daje do zrozumienia, iż środek 
spożywczy posiada określone właściwości, 
za wyjątkiem marek towarów już 
zarejestrowanych jako znaki towarowe."

Or. en

Uzasadnienie

Prawo o znakach towarowych wyklucza możliwość rejestrowania znaków wprowadzających 
w błąd oraz zapewnia możliwość usunięcia znaków niewłaściwie zarejestrowanych. Ponadto, 
znaki towarowe nie są postrzegane jako „informacje” w znaczeniu przewidzianym przez 
rozporządzenie i nie naruszają zakazu przekazywania konsumentom informacji 
wprowadzających w błąd. Opracowywana dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych 
zapewni, by informacje przenoszone przez znaki towarowe były realizowane przez produkt. 
Jest to zbędne powtórzenie postanowień legislacyjnych w kwestii uregulowanej przez inne 
akty (prawo o znakach towarowych oraz nieuczciwych praktykach handlowych).

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 94
art. 2 ust. 2 pkt. 3

3) „inna substancja” oznacza substancję inną 
niż substancja odżywcza o działaniu 

(Nie dotyczy wersji angielskiej).
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odżywczym i fizjologicznym;

Or. de

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji angielskiej).

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 95
art. 2 ust. 2 pkt. 6

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

skreślono

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie może dotyczyć informacji o zmniejszeniu zagrożenia chorobami, 
zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE dotyczącą znakowania artykułów spożywczych.

Nie można przewidzieć udzielenia zezwolenia na informacje o zmniejszeniu zagrożenia 
chorobami; wszelkie środki zapobiegające chorobom lub leczące choroby muszą mieścić się
w ramach diagnozy medycznej, a w odpowiednich przypadkach diety przepisanej przez 
specjalistę z sektora ochrony zdrowia.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 96
art. 2 ust. 2 pkt. 6

6) „informacja o zmniejszeniu ryzyka 
zachorowania” oznacza informacje o 
właściwościach zdrowotnych stwierdzające, 
sugerujące lub dające do zrozumienia, że 
spożycie kategorii środka spożywczego, 
środka spożywczego lub jednego z jego 

6) „informacja o zmniejszeniu czynnika
ryzyka zachorowania” oznacza informacje o 
właściwościach zdrowotnych stwierdzające, 
sugerujące lub dające do zrozumienia, że 
spożycie kategorii środka spożywczego, 
środka spożywczego lub jednego z jego 
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składników znacznie zmniejsza czynnik 
ryzyka w rozwoju choroby dotykającej 
ludzi;

składników znacznie zmniejsza czynnik 
ryzyka w rozwoju choroby dotykającej 
ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Różnica pomiędzy produktami medycznymi a produktami spożywczymi jest zasadnicza. 
Kodeks wspólnotowy odnoszący się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (dyrektywa 
2001/83/WE)(*) definiuje produkt medyczny jako „jakąkolwiek substancję lub połączenie 
substancji przeznaczonych do leczenia lub zapobiegania chorobom u ludzi”. Produkt 
spożywczy nie może zatem zawierać informacji o wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych objętych tą definicją, ponieważ produkt taki zostałby objęty wymogami 
europejskiej legislacji farmaceutycznej.

Sformułowania zawarte w art. 2 propozycji Komisji należy zatem zmienić, tak by 
odzwierciedlały tę różnicę poprzez dodanie słowa „czynnika”, biorąc pod uwagę 
występowanie jasnej różnicy pomiędzy informacją o rzekomym zmniejszeniu ryzyka 
zachorowania („zmniejszenie ryzyka zachorowania”) a informacją o rzekomym zmniejszeniu 
czynnika ryzyka zachorowania („zmniejszenie czynnika ryzyka zachorowania”). W opinii 
Komisji choroby posiadają szereg czynników ryzyka, tym samym zmniejszenie jednego 
czynnika ryzyka nie zawsze oznacza zmniejszenie ogólnego ryzyka danej osoby związanego z 
chorobą.

Na przykład wysoki poziom cholesterolu stanowi czynnik ryzyka przy chorobach serca, tym 
samym informacja o czynniku ryzyka choroby dla produktu spożywczego ułatwiającego 
zmniejszenie cholesterolu jest do przyjęcia, ale nie można przyjąć ani dokładnie utrzymywać, 
że ten produkt spożywczy obniża ryzyko choroby serca, biorąc pod uwagę fakt, iż w określeniu 
zapadalności danej osoby na chorobę uwzględnia się szereg innych czynników ryzyka oprócz 
cholesterolu.

(*) Z dniem 31.10.2005 r. dyrektywę tę zastąpi dyrektywa 2004/27. Dyrektywa 2004/27 
zmienia art. 1 poszerzając definicję produktów medycznych w następujący sposób: „a) 
Jakakolwiek substancja lub połączenie substancji przeznaczone do leczenia lub zapobiegania 
chorobom u ludzi; lub b) Jakakolwiek substancja lub połączenie substancji, które mogą być 
podawane ludziom w celu stawiania diagnozy leczniczej lub przywracania, korygowania lub 
modyfikacji funkcji fizjologicznych u ludzi przez wywieranie działania farmakologicznego, 
immunologicznego lub metabolicznego.”

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 97
art. 2 ust. 2 pkt. 6

6) „informacja o zmniejszeniu ryzyka 
zachorowania” oznacza informacje o 
właściwościach zdrowotnych stwierdzające, 

6) „informacja o zmniejszeniu ryzyka
zachorowania” oznacza informacje o 
właściwościach zdrowotnych stwierdzające, 
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sugerujące lub dające do zrozumienia, że 
spożycie kategorii środka spożywczego, 
środka spożywczego lub jednego z jego 
składników znacznie zmniejsza czynnik 
ryzyka w rozwoju choroby dotykającej 
ludzi;

sugerujące lub dające do zrozumienia, że 
spożycie kategorii środka spożywczego, 
środka spożywczego lub jednego z jego 
składników znacznie zmniejsza czynnik 
ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi 
kiedy wchodzi on w skład zrównoważonej 
diety. Poprzez zmniejszanie ryzyka rozumie 
się istotną zmianę dotyczącą czynnika 
ryzyka o fundamentalnym znaczeniu dla 
rozwoju choroby;

Or. el

Uzasadnienie

Wyjaśnienie jest konieczne biorąc pod uwagę fakt, że granice pomiędzy zapobieganiem 
a redukowaniem ryzyka zapadalności na chorobę są niezwykle trudne do określenia.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer

Poprawka 98
art. 2 ust. 2 pkt. 8

(8) „przeciętny konsument” oznacza 
konsumenta, który jest dosyć dobrze
poinformowany i dosyć spostrzegawczy 
i rozważny.

(Nie dotyczy wersji angielskiej).

Or. de

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji angielskiej).

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 99
art. 2 ust. 2 pkt. 8 a (nowy)

8a) „zdrowie" oznacza ogólny dobry stan 
fizyczny, psychologiczny i społeczny.

Or. en
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Uzasadnienie

Choć proponowane rozporządzenie głównie dotyczy zasad związanych z właściwościami 
zdrowotnymi, propozycja nie zawiera definicji zdrowia. Powyższa definicja jest definicją 
Światowej Organizacji Zdrowia.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 100
art. 2 ust. 2 pkt. 8 a (nowy)

8a) ,,suplementy żywnościowe” oznaczają 
środki spożywcze, których celem jest 
uzupełnienie normalnej diety i które są 
skoncentrowanym źródłem substancji 
odżywczych lub innych substancji 
wykazujących efekt odżywczy lub 
fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, 
sprzedawanych w postaci dawek, a 
mianowicie w postaci kapsułek, pastylek, 
tabletek, pigułek i w innych podobnych 
formach, jak również w postaci saszetek z 
proszkiem, ampułek z płynem, butelek z 
kroplomierzem i w tym podobnych 
postaciach płynów lub proszków 
przeznaczonych do przyjmowania w 
niewielkich odmierzanych ilościach 
jednostkowych;

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów spójności wykorzystano definicję suplementów żywnościowych z dyrektywy 
2002/46.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 101
art. 2 ust. 2 pkt. 8 a (nowy)

8a) „kategoria środków spożywczych” 
oznacza grupę produktów spożywczych 
o równoważnych właściwościach 
i zawartości odżywczej;
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Or. de

Uzasadnienie

Kategorie środka spożywczego wymieniane są w projekcie kilkanaście razy bez jakiejkolwiek 
definicji dotyczącej właściwego znaczenia tego pojęcia. Nieokreślona kategoria środków 
spożywczych może obejmować produkty znacznie różniące się składem, gdzie zawartość 
cukru, tłuszczu lub innych składników pokarmowych może mieć wartości od zera do znacznie 
wyższego poziomu. Dlatego w celu zapewnienia jasności prawnej, definicja „kategorii 
środków spożywczych” powinna zostać przedstawiona w art. 2, wraz z innymi definicjami.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 102
art. 2 ust. 2 pkt. 8 a (nowy)

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

Or. nl

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 103
art. 2 ust. 2 a (nowy)

W ciągu trzech miesięcy od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia Komisja, 
działając zgodnie z procedurą określoną 
w art. 23 ust. 2, zdefiniuje następujące 
pojęcia: 
- „profil odżywczy”, jasno definiując cele, 
w jakich profile odżywcze są stosowane 
i jaka procedura ma zastosowanie w ich 
przygotowaniu, z dokładnym podaniem 
zaangażowanych stron, szczególnie branży 
i konsumentów;
- „biodostępność”;
- „cukry”, dla celu stosowania załącznika;
- „błonnik”, dla celu stosowania 
załącznika;
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Or. nl

Uzasadnienie

Profile wartości odżywczych są jednym z kluczowych elementów propozycji. Niestety 
w związku z tym tematem istnieje wiele niejasności. Należy opracować precyzyjną definicję na 
potrzeby przemysłu, konsumentów i agencji wdrażających. Pojęcia takie jak „biodostępność”, 
„cukry” oraz „błonnik” także powinny zostać zdefiniowane.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 104
art. 2 ust. 2.a (nowy)

W ciągu trzech miesięcy od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia Komisja, 
działając zgodnie z procedurą określoną 
w art. 23 ust. 2, zdefiniuje następujące 
pojęcia:
- „ogólnie przyjęta wiedza naukowa”,
- „biodostępność”,
- „cukry”, dla celu stosowania załącznika,
- „błonnik”, dla celu stosowania 
załącznika.

Or. en
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Uzasadnienie

W różnych miejscach, tekst projektu odnosi się do „ogólnie przyjętych danych naukowych” 
oraz „biodostępności”. Należy zdefiniować te pojęcia. 

W załączniku znajdują się odniesienia do cukrów i błonnika. Wiadomo, że różne cukry 
wywierają różny wpływ na jakość odżywczą środka spożywczego. Tym samym, celem 
zapewnienia właściwego zastosowania informacji o wartościach odżywczych, należy 
zdefiniować cukry objęte legislacją.

Ponadto, w Europie nie stosuje się jednolitej definicji błonnika, co omawiano już w 
dyskusjach na temat Codex Alimentarius. Należy go zdefiniować do zastosowania informacji 
o wartościach odżywczych.

Komisja winna zwrócić się do panelu naukowego EFSA zajmującego się produktami 
dietetycznymi, odżywczymi oraz alergicznymi o jak najszybsze przedstawienie definicji 
„ogólnie przyjętych danych naukowych” oraz „biodostępności”. Definicje te należy przyjąć 
w procedurach określonych rozporządzeniem.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 105
art. 2 ust. 2 a (nowy)

W ciągu trzech miesięcy od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia Komisja, 
działając zgodnie z procedurą określoną 
w art. 23 ust. 2, zdefiniuje następujące 
pojęcia: 
- ogólnie przyjęta wiedza naukowa;
- biodostępność;
- cukry, dla celu stosowania załącznika;
- błonnik, dla celu stosowania załącznika.

Or. fr
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia kilkakrotnie wymienia terminy „ogólnie uznane dane naukowe” oraz 
„biodostępność”. Ważne jest zdefiniowanie tych pojęć. 

Załącznik zawiera odniesienie do cukrów i błonnika. Powszechnie wiadomo, że cukry mogą 
mieć bardzo zróżnicowany wpływ na wartość odżywczą artykułów żywnościowych. Jeżeli 
informacje o wartościach odżywczych mają być stosowane we właściwy sposób, cukry do 
których odnosi się rozporządzenie powinny zostać zdefiniowane.

Ponadto jak pokazały dyskusje dotyczące Codex Alimentarius, w Europie nie istnieje 
ujednolicona definicja błonnika. Dlatego też pojęcie to także musi zostać zdefiniowane, aby 
zapewnić stosowanie informacji o wartościach odżywczych.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jules Maaten

Poprawka 106
art.3 ust. 2 lit. d)

d) odnosi się do zmian w funkcjonowaniu 
organizmu w niewłaściwy lub alarmujący 
sposób za pomocą tekstu lub poprzez 
przedstawienia piktogramów, znaków 
graficznych lub symboli;

skreślono

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje wiele różnych interpretacji w odniesieniu do tego, co należy rozumieć przez 
niewłaściwe lub alarmujące odniesienia do zmian w funkcjach fizjologicznych, dlatego też 
przepis ten jest dyskusyjny.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 107
art.3 ust. 2 lit. da) (nowa)

da) zachęca do nadmiernej konsumpcji 
środka spożywczego lub ją usprawiedliwia, 
lub umniejsza znaczenie zdrowej diety.

Or. el
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Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 108
art.3 ust. 2, punkt da) (nowy)

da) osłabia ochronę i promocję zdrowia 
publicznego.

Or. sv

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że zaproponowane rozporządzenie może spowodować wzrost liczby informacji 
dotyczących mniej naglących kwestii zdrowotnych, oraz że możliwość wykorzystania 
informacji w promowaniu zdrowia publicznego zostanie zmarnowana.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 109
art.3 ust. 2 a (nowy)

Jeśli urząd krajowy ma powody 
przypuszczać, że informacja o 
właściwościach zdrowotnych może być 
sprzeczna z krajowymi zaleceniami 
żywieniowymi i tym samym stanowić 
zagrożenie dla stanu żywienia populacji, 
urząd ten winien mieć możliwość 
ograniczenia stosowania takich informacji 
w tym kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy ignorować krajowych zaleceń żywieniowych. W razie wystąpienia uzasadnionych 
obaw zdrowotnych, rząd winien mieć możliwość ograniczenia stosowania takich informacji w 
tym kraju.

Poprawkę złożyli John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer, Urszula 
Krupa

Poprawka 110
art. 4

Artykuł 4 skreślono
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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 wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
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 wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji 
o działaniu odżywczym i fizjologicznym 
w odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów.
Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie 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 
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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. 

Or. de

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 111
art. 4
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Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i 

właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych – napoje 

alkoholowe
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.

Napoje zawierające ponad 1,2% alkoholu w 
objętości nie mogą być opatrywane 
informacjami o właściwościach 
zdrowotnych.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
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 wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.
Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.
2. W drodze wyjątku od ust. 1, dopuszcza 
się informacje o wartościach odżywczych 
dotyczące zmniejszenia zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru, 
soli/sodu, pod warunkiem, że spełniają one 
warunki określone niniejszym 
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rozporządzeniem.
3. Napoje zawierające ponad 1,2% alkoholu 
w objętości nie mogą być opatrywane 
informacjami:
a) o właściwościach zdrowotnych;

b) informacjami o wartościach odżywczych, 
za wyjątkiem informacji dotyczących 
zmniejszenia ilości alkoholu lub zawartości 
energetycznej.
4. Pozostałe środki spożywcze lub kategorie 
środków spożywczych, których nie podano 
w ust. 3, dla których informacje o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych podlegają 
ograniczeniu lub zakazie można określić 
zgodnie z postępowaniem opisanym w art. 
23 ust. 2 i zgodnie z faktami naukowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie profili wartości odżywczych w oparciu o cele i badania naukowe może okazać 
się zadaniem niewykonalnym, gdyż wpływ środka spożywczego na zdrowie nie jest określany 
jego składem odżywczym, lecz zastosowaniem. Ludzie spożywają posiłki stanowiące 
połączenie poszczególnych środków spożywczych, a nie środki spożywcze z osobna. Biorąc to 
pod uwagę, wszelka polityka oparta na takich profilach będzie niespójna i doprowadzi do 
decyzji arbitralnych. Ponadto, profile wartości odżywczych są bezcelowe z punktu widzenia 
edukacji zdrowotnej.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 112
art. 4
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Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i 

właściwościach zdrowotnych

Ocena profili wartości odżywczych

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.

W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu 
oraz Radzie sprawozdanie dotyczące 
konieczności i wykonalności opracowania 
profili wartości odżywczych jako wstępnego 
wymogu dotyczącego informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych umieszczanych na środkach 
spożywczych.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Sprawozdanie zostanie oparte na opinii 
Urzędu oraz konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów. Zostanie oparte 
na faktach naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych oraz ich 
związku ze zdrowiem i w szczególności 
uwzględni:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

a) ilość określonych substancji odżywczych 
oraz pozostałych substancji zawartych w 
środku spożywczym;

b) cukier b) rolę oraz istotność środka spożywczego 
(lub kategorii środków spożywczych) w 
odżywianiu;

c) sól/sód. c) ogólny skład odżywczy środka 
spożywczego oraz obecność substancji 
odżywczych uznanych naukowo za mające 
wpływ na zdrowie.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

Jeśli w sprawozdaniu ustalona zostanie 
konieczność i wykonalność opracowania 
profili wartości odżywczych jako wstępnego 
wymogu dotyczącego informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych umieszczanych na środkach 
spożywczych, Komisja zaproponuje 
poprawkę do niniejszego rozporządzenia, 
która uwzględni sprawozdanie oraz wyniki 
konsultacji.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
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obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.
2. W drodze wyjątku od ust. 1, dopuszcza 
się informacje o wartościach odżywczych 
dotyczące zmniejszenia zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru, 
soli/sodu, pod warunkiem, że spełniają one 
warunki określone niniejszym 
rozporządzeniem.
3. Napoje zawierające ponad 1,2% 
alkoholu w objętości nie mogą być 
opatrywane informacjami:
a) o właściwościach zdrowotnych;
b) informacjami o wartościach odżywczych, 
za wyjątkiem informacji dotyczących 
zmniejszenia ilości alkoholu lub zawartości 
energetycznej.
4. Pozostałe środki spożywcze lub kategorie 
środków spożywczych, których nie podano 
w ust. 3, dla których informacje o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych podlegają 
ograniczeniu lub zakazie można określić 
zgodnie z postępowaniem opisanym w art. 
23 ust. 2 i zgodnie z faktami naukowymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Skuteczność profili wartości odżywczych jako instrumentu wspierającego walkę z otyłością 
jest całkowicie niejasna: koncepcja ta nigdy nie została sprawdzona w żadnym z Państw 
Członkowskich. 

Obecne sformułowanie art. 4 prowadzi do niejasności i tym samym narusza zasadę pewności 
wymaganej prawem wspólnotowym. Ze względu na niejasność sformułowania Komisji, nie 
wiadomo, w jaki sposób profile wartości odżywczych zostałyby opracowane i jakich 
produktów miałyby dotyczyć.

Proporcjonalność profili wartości odżywczych należy poddać testom przed wprowadzeniem 
ich na dużą skalę, by uniknąć niemożności odwrócenia skutków ekonomicznych takiego 
działania.

Pomimo powyższych argumentów, podstawę prawną rozporządzenia stanowi art. 95 Traktatu 
ustanawiającego Unię Europejską, dotyczący ustanowienia i funkcjonowania jednolitego 
rynku. Nie ma jednak możliwości ujednolicenia profili wartości odżywczych, ponieważ nie 
zostały one opracowane na poziomie krajowym. Jeśli profile te mają zostać wprowadzone w 
trosce o zdrowie publiczne (a taki jest ich cel), Wspólnota nie posiada odpowiednich 
kompetencji w tym obszarze.

Art. 4 przewiduje całkowity zakaz stosowania informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych dla pewnych (niedokładnie zdefiniowanych) produktów, nawet 
jeśli są one naukowo uzasadnione. Jest to niezgodne z wizerunkiem poinformowanego i 
zorientowanego przeciętnego konsumenta wynikającym z orzeczeń Trybunału Europejskiego. 
Udostępnianie konsumentom odpowiednich informacji o składzie i wartości odżywczej środka 
spożywczego byłoby, jako łagodniejszy środek, bardziej odpowiednie, ponieważ umożliwia to 
odpowiedzialnemu konsumentowi dokonanie świadomego wyboru.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 113
art. 4

Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i 

właściwościach zdrowotnych

Ocena profili wartości odżywczych

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 

W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu 
oraz Radzie sprawozdanie dotyczące 
konieczności i wykonalności opracowania 
profili wartości odżywczych jako wstępnego 
wymogu dotyczącego informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych umieszczanych na środkach 
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zdrowotnych. spożywczych.
Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Sprawozdanie zostanie oparte na opinii 
Urzędu oraz konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów. Zostanie oparte 
na faktach naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych oraz ich 
związku ze zdrowiem i w szczególności 
uwzględni:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

a) ilość określonych substancji odżywczych 
oraz pozostałych substancji zawartych w 
środku spożywczym;

b) cukier b) rolę oraz istotność środka spożywczego 
(lub kategorii środków spożywczych) w 
odżywianiu;

c) sól/sód. c) ogólny skład odżywczy środka 
spożywczego oraz obecność substancji 
odżywczych uznanych naukowo za mające 
wpływ na zdrowie.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

Jeśli w sprawozdaniu ustalona zostanie 
konieczność i wykonalność opracowania 
profili wartości odżywczych jako wstępnego 
wymogu dotyczącego informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych umieszczanych na środkach 
spożywczych, Komisja zaproponuje 
poprawkę do niniejszego rozporządzenia, 
która uwzględni sprawozdanie oraz wyniki 
konsultacji.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.
2. W drodze wyjątku od ust. 1, dopuszcza 
się informacje o wartościach odżywczych 
dotyczące zmniejszenia zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru, 
soli/sodu, pod warunkiem, że spełniają one 
warunki określone niniejszym 
rozporządzeniem.
3. Napoje zawierające ponad 1,2% 
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alkoholu w objętości nie mogą być 
opatrywane informacjami:
a) o właściwościach zdrowotnych;
b) informacjami o wartościach odżywczych, 
za wyjątkiem informacji dotyczących 
zmniejszenia ilości alkoholu lub zawartości 
energetycznej.
4. Pozostałe środki spożywcze lub kategorie 
środków spożywczych, których nie podano 
w ust. 3, dla których informacje o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych podlegają 
ograniczeniu lub zakazie można określić 
zgodnie z postępowaniem opisanym w art. 
23 ust. 2 i zgodnie z faktami naukowymi.

Or. de

Uzasadnienie

Do chwili obecnej Unia Europejska nie posiada doświadczeń w ustanawianiu 
i wprowadzaniu profili wartości odżywczych ani skutków, jakie takie działanie może 
pociągnąć za sobą. Tym niemniej ta innowacja wywrze znaczący wpływ na rynek, swobodę 
inwestycyjną, oferowane artykuły żywnościowe, reklamę, decyzje podejmowane przez 
konsumentów i prezentowane informacje. Nie istnieją jednak wystarczające dowody 
wskazujące, czy możliwe będzie wywarcie wpływu na nawyki żywieniowe konsumentów i, co 
się z tym wiąże, zredukowanie lub zapobieżenie określonym chorobom przewlekłym.

Zanim wprowadzi się powyższe profile wartości odżywczych, istnieje potrzeba uważnej 
analizy i oceny wszystkich ważnych aspektów tej kwestii. Aspekty te obejmują, na przykład, 
naukowo uzasadnioną odpowiedź na pytanie dotyczące tego, na czym powinny opierać się 
kryteria profili wartości odżywczych, czy pochodne związki roślinne powinny być brane pod 
uwagę w ustanawianiu profili, czy profile wartości odżywczych przyczyniają się do 
zrównoważonej diety lub czy może zapobiegają niezrównoważonym zwyczajom żywieniowym, 
jakie wartości posiadają poszczególne artykuły żywnościowe lub grupy artykułów 
żywnościowych w odniesieniu do profili, oraz czy profile wartości odżywczych nadają się do 
redukowania lub zapobiegania zagrożeniu określonymi chorobami przewlekłymi.

Wpływ na rynek artykułów żywnościowych oraz kategorie żywności, gdzie opracowywane są 
informacje o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych oraz wynikający z tego 
wpływ na zwyczaje żywieniowe konsumentów wymaga dodatkowej analizy.

Poprawkę złożyła Avril Doyle, 

Poprawka 114
art. 4
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Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i

właściwościach zdrowotnych 

Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o 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.

1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 251 Traktatu, substancje odżywcze oraz 
pozostałe substancje o szczególnym 
znaczeniu dla zrównoważonego sposobu 
odżywiania się i określi referencyjne 
wartości przyjmowania takich substancji.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
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 wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

2. Referencyjne wartości przyjmowania 
opierają się na wynikach badań naukowych 
dotyczących odżywiania i wartości 
odżywczych i ich znaczenia dla zdrowia, a 
zwłaszcza roli substancji odżywczych i 
innych substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym w odniesieniu do chorób 
przewlekłych. Przy określaniu 
referencyjnych wartości przyjmowania
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.
2. W drodze wyjątku od ust. 1, dopuszcza 
się informacje o wartościach odżywczych 
dotyczące zmniejszenia zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru, 
soli/sodu, pod warunkiem, że spełniają one 
warunki określone niniejszym 
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rozporządzeniem.
3. Napoje zawierające ponad 1,2% alkoholu 
w objętości nie mogą być opatrywane 
informacjami:

3. Napoje zawierające ponad 1,2% alkoholu 
w objętości nie mogą być opatrywane 
informacjami o właściwościach 
zdrowotnych.

a) o właściwościach zdrowotnych;
b) informacjami o wartościach odżywczych, 
za wyjątkiem informacji dotyczących 
zmniejszenia ilości alkoholu lub zawartości 
energetycznej.
4. Pozostałe środki spożywcze lub kategorie 
środków spożywczych, których nie podano 
w ust. 3, dla których informacje o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych podlegają 
ograniczeniu lub zakazie można określić 
zgodnie z postępowaniem opisanym w art. 
23 ust. 2 i zgodnie z faktami naukowymi.

4. Zakaz opisany w ust. 3 nie dotyczy 
suplementów żywnościowych objętych 
dyrektywą 2002/46/WE Parlamentu 
Europejskiego oraz Rady z 10 czerwca 
2002 r.1 jeśli zawartość alkoholu w 
produkcie ma na celu zachowanie oraz/lub 
ekstrakcję, a na etykiecie wyraźnie podano, 
iż produkt „należy spożywać w małych, 
jasno określonych ilościach".
1 Dz.U.  L 183, z 12.07.2002 r., str. 51.

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje o wartościach odżywczych muszą opierać się na sprawdzonych faktach 
naukowych. Opracowanie profili wartości odżywczych w oparciu o cele i badania naukowe 
może okazać się zadaniem niewykonalnym, gdyż wpływ środka spożywczego na zdrowie nie 
jest określany jego składem odżywczym, lecz zastosowaniem. Ludzie spożywają posiłki 
stanowiące połączenie poszczególnych środków spożywczych, a nie środki spożywcze z 
osobna. Biorąc to pod uwagę, wszelka polityka oparta na takich profilach będzie niespójna i 
doprowadzi do decyzji arbitralnych. Ponadto, profile wartości odżywczych są bezcelowe z 
punktu widzenia edukacji zdrowotnej.

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennym 
odżywianiu. Tym samym proponuje się, by zamiast tworzenia profili wartości żywieniowych, 
Komisja utworzyła ramy umożliwiające określenie istotnych substancji odżywczych oraz 
referencyjnych wartości przyjmowania takich substancji. Art. 7 określa zobowiązanie 
producentów środków spożywczych do wskazania na etykiecie roli środka spożywczego w 
odniesieniu do substancji spożywczych oraz wartości referencyjnych.

Informacje o wartościach odżywczych winny być dostępne dla napojów alkoholowych. 
Zgodnie z bieżącą polityką większości Państw Członkowskich, nie należy podawać informacji 
o właściwościach zdrowotnych napojów alkoholowych.

Zakaz ten nie powinien obejmować środków wzmacniających oraz pozostałych suplementów 
żywnościowych.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 115
art. 4, tytuł

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 

i właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji

Or. de

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 116
art. 4, tytuł

Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i 

Szczególne warunki dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i 
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właściwościach zdrowotnych właściwościach zdrowotnych

Or. en

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar Roth-
Behrendt, Dorette Corbey

Poprawka 117
art. 4, tytuł

Ograniczenia dotyczące stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i 

właściwościach zdrowotnych

Warunki dotyczące stosowania informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 

zdrowotnych

Or. en

Uzasadnienie

Profile wartości odżywczych stanowią ważne pozytywne kryteria dotyczące możliwego 
stosowania informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych, dlatego 
zamiast ograniczeń należy stosować aspekty pozytywne, mianowicie warunki stosowania.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 118
art. 4 ust. 1

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. 

1. W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja określi 
po konsultacji z Urzędem konkretne profile 
wartości odżywczych, do których muszą 
zostać dostosowane środki spożywcze lub 
ich określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o właściwościach 
zdrowotnych. 

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych 
w środku spożywczym: 

Te profile wartości odżywczych będą 
określane dla środków spożywczych lub 
niektórych kategorii środków spożywczych, 
uwzględniając w szczególności: 

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans,

- ilości niektórych wartości odżywczych 
i innych substancji obecnych w środkach 
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spożywczych;

b) cukier, - rolę i znaczenie środka spożywczego (lub 
kategorii środka spożywczego) w żywieniu;

c) sól/sód. - całościowy odżywczy skład środka 
spożywczego i obecność wartości 
odżywczych, które zostały w naukowy 
sposób uznane za mające korzystny wpływ 
na zdrowie.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji 
o działaniu odżywczym i fizjologicznym 
w odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji 
o działaniu odżywczym i fizjologicznym 
w odniesieniu do chorób przewlekłych.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2. 

Wyjątki od obowiązku zachowania 
zgodności z profilami wartości odżywczych 
jako podstawą informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie 
z postępowaniem określonym w art. 23 
ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Ustanowienie profili wartości odżywczych zarówno dla informacji o wartościach odżywczych 
jak i o właściwościach zdrowotnych nie uwzględnia wymogu proporcjonalności. Istnieje duża 
różnica pomiędzy tym, czy informacja mówi o tym, że dany środek spożywczy posiada 
określone właściwości odżywcze a tym, czy informacja stwierdza istnienie związku pomiędzy 
danym środkiem spożywczym a dobrym stanem zdrowia.

Ponadto należy określić jasno, że ustanowienie profili wartości odżywczych to 
przedsięwzięcie naukowe, które powinno zostać przeprowadzone wyłącznie przez Europejski 
Urząd Bezpieczeństwa Żywności. Profile wartości odżywczych powinny zostać uznane przez 
Komisję.
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Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 119
art. 4 ust. 1

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.

1. W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Urząd, na 
wniosek Komisji, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, złoży 
sprawozdanie dotyczące szczegółowego 
zastosowania warunków określonych art. 5 
ust. 1 i art. 10 ust. 2, a w szczególności 
określi konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze, aby mogły 
być opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
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 wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

Opinia winna opierać się na wynikach 
badań naukowych dotyczących odżywiania i 
wartości odżywczych i ich znaczenia dla 
zdrowia, a zwłaszcza:

- roli substancji odżywczych i innych 
substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym w odniesieniu do chorób 
przewlekłych;

- przydatności profili wartości odżywczych 
dla konsumentów, bez względu na status 
wartości odżywczych.
Po otrzymaniu opinii Urzędu, Komisja, w 
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miarę możliwości, i zgodnie z 
postępowaniem przewidzianym w art. 23 
ust. 2 opracuje system profili wartości 
odżywczych dla środków spożywczych 
opatrzonych informacjami o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
uwzględniając w szczególności:
- ilość określonych substancji odżywczych 
oraz pozostałych substancji zawartych w 
środku spożywczym;
- rolę oraz istotność środka spożywczego 
(lub kategorii środków spożywczych) w 
odżywianiu, uwzględniając różnice w 
sposobie i tradycjach odżywiania w 
Państwach Członkowskich;
- ogólny skład odżywczy środka 
spożywczego oraz obecność substancji 
odżywczych uznanych naukowo za mające 
wpływ na zdrowie.
Przy określaniu jakichkolwiek profili 
wartości odżywczych Komisja zasięga rady 
Urzędu i prowadzi konsultacje z grupami 
zainteresowanych, w szczególności z 
przemysłem spożywczym i związkami 
konsumentów.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.

Wyjątki od obowiązku spełnienia profili 
wartości odżywczych w celu umieszczenia 
informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych oraz 
aktualizacje mające na celu uwzględnienie 
postępu naukowego na tym obszarze 
uchwala się zgodnie z postępowaniem 
określonym w art. 23 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Przed podjęciem zadania utworzenia profili wartości odżywczych, Komisja winna dokonać 
oceny wykonalności takiego systemu celem zapewnienia, że system taki można zastosować w 
sposób obiektywny i naukowy do wszystkich środków spożywczych oraz że ułatwi on 
konsumentom dokonanie wyborów sposobu odżywiania się, uwzględniając różnice w sposobie 
i tradycjach odżywiania w Państwach Członkowskich oraz zróżnicowane wymagania 
konsumentów. Ocena ta winna zostać przeprowadzona przez EFSA.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 120
art. 4 ust. 1

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.

1. W ciągu 36 miesięcy od uchwalenia 
rozporządzenia, Komisja określi, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
czy 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 są możliwe do 
utworzenia, a jeśli tak, to w jakiej w formie. 
Wszelkie takie propozycje zostaną następnie 
przedłożone Parlamentowi Europejskiemu 
oraz Komisji do zatwierdzenia.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Powyższe profile wartości odżywczych będą 
określane dla środków spożywczych lub 
określonych kategorii środków 
spożywczych, z uwzględnieniem w 
szczególności:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

- ilości określonych środków spożywczych 
oraz pozostałych substancji zawartych w 
środku spożywczym

b) cukier - roli oraz istotności środka spożywczego 
lub kategorii środków spożywczych w 
odżywianiu;

c) sól/sód. - ogólnego składu odżywczego środka 
spożywczego oraz obecności substancji 
odżywczych uznanych naukowo za mające 
korzystny wpływ na zdrowie.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

Wszelkie profile wartości odżywczych
opierają się na wynikach badań naukowych 
dotyczących odżywiania i wartości 
odżywczych i ich znaczenia dla zdrowia, a 
zwłaszcza roli substancji odżywczych i 
innych substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym w odniesieniu do chorób 
przewlekłych.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
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obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

System profili wartości odżywczych zaproponowany przez Komisję budzi wciąż wiele 
wątpliwości. Przed przyjęciem projektu należy przeprowadzić badanie wykonalności.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 121
art. 4 ust. 1

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.

1. W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
rozporządzenia, Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
projekt dotyczący europejskich wytycznych 
wartości odżywczych. Będą one obejmować 
ogólne wytyczne żywieniowe, uwzględniając 
krajowe zróżnicowania kulturalne i 
żywieniowe oraz prace Światowej 
Organizacji Zdrowia oraz Codex 
Alimentarius. W ciągu 24 miesięcy od 
uchwalenia Europejskich Wytycznych 
Wartości Odżywczych, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2 konkretne kryteria wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane określone rodzaje środków 
spożywczych, aby mogły być opatrywane 
informacjami o właściwościach 
zdrowotnych.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Powyższe profile wartości odżywczych będą 
określane dla środków spożywczych lub 
określonych kategorii środków 
spożywczych, uwzględniając w 
szczególności:
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a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

- ilość określonych środków spożywczych 
oraz pozostałych substancji zawartych w 
środku spożywczym

b) cukier - rolę oraz istotność środka spożywczego 
lub kategorii środków spożywczych w 
odżywianiu;

c) sól/sód. - ogólny skład odżywczy środka 
spożywczego oraz obecność substancji 
odżywczych uznanych naukowo za mające 
korzystny wpływ na zdrowie.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

Wszelkie profile wartości odżywczych
opierają się na wynikach badań naukowych 
dotyczących odżywiania i wartości 
odżywczych i ich znaczenia dla zdrowia, a 
zwłaszcza roli substancji odżywczych i 
innych substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym w odniesieniu do chorób 
przewlekłych.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie profili wartości odżywczych powinno stanowić proces pozytywny, a nie negatywny, 
a wytyczne winny odnosić się zarówno do prac międzynarodowych i być uzgadniane w 
procedurze współdecyzji.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 122
art. 4 ust.1

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 

1. W ciągu 36 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, Komisja 
określi zgodnie z postępowaniem 
przewidzianym w art. 23 ust. 2 konkretne 
profile wartości odżywczych, do których 
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określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych. 

muszą zostać dostosowane środki 
spożywcze lub ich określone rodzaje, aby 
mogły być opatrywane informacjami 
o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych.

Profile wartości odżywczych będą określane
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Profile wartości odżywczych dotyczące
środków spożywczych lub niektórych 
kategorii środków spożywczych będą 
określane przy szczególnym uwzględnieniu:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

- zawartości pewnych substancji 
odżywczych i innych substancji w środku 
spożywczym;

b) cukier - znaczenia i istotności środka spożywczego 
(lub kategorii środków spożywczych) w 
odżywianiu, ze szczególnym 
uwzględnieniem nawyków żywieniowych i 
wzorów konsumpcji w różnych Państwach 
Członkowskich;

c) sól/sód. - ogólny skład odżywczy środka 
spożywczego lub kategorii środków 
spożywczych oraz obecność substancji 
odżywczych uznanych naukowo za mające 
korzystny wpływ na zdrowie.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia. Przy określaniu 
profili wartości odżywczych Komisja 
zasięga rady Urzędu i prowadzi konsultacje 
z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.

Szczegółowe wyjątki od obowiązku 
stosowania się do profili wartości 
odżywczych, mające na celu opatrywanie 
środków spożywczych informacjami 
o właściwościach zdrowotnych oraz 
aktualizacje mające na celu uwzględnienie 
postępu naukowego na tym obszarze 
uchwala się zgodnie z postępowaniem 
określonym w art. 23 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Przykłady z różnych krajów pokazują, że ustalanie profili wartości odżywczych jest bardzo 
złożonym zagadnieniem, którego opracowanie wymaga szerokich konsultacji naukowych i 
szeroko zakrojonych dyskusji przez kilka lat. Ponieważ EFSA nie rozpoczął pracy nad 
profilami wartości odżywczych, okres 36 miesięcy dla ich ustalenia jest odpowiedni. Różne 
doświadczenia i w szczególności ogromne zainteresowanie tą propozycją wskazują także, że 
zagadnienie profili wartości odżywczych jest zagadnieniem wysoce politycznym. Co więcej, 
ponieważ te profile reprezentują nową dziedzinę ustawodawstwa dotyczącego żywności, 
należy zapewnić odpowiedni udział Parlamentu Europejskiego w tej procedurze.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 123
art. 4 ust.1

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.

1. W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja, po 
konsultacji z Urzędem i 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 wartości odżywczych będą określane
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Profile wartości odżywczych dotyczące
środków spożywczych lub niektórych 
kategorii środków spożywczych będą 
określane przy szczególnym uwzględnieniu:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

- zawartości pewnych substancji 
odżywczych i innych substancji w środku 
spożywczym, takich jak tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans, 
cukier, sól/sód;

b) cukier - znaczenia i istotności środka spożywczego 
(lub kategorii środków spożywczych) w 
odżywianiu, ze szczególnym 
uwzględnieniem konkretnych grup ryzyka, 
w tym dzieci, a także nawyków 
żywieniowych i wzorów konsumpcji 
w różnych Państwach Członkowskich;

c) sól/sód. - ogólnego składu wartości odżywczych 
środka spożywczego lub kategorii środków 
spożywczych, i zawartości substancji 
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odżywczych uznanych naukowo za mające 
korzystny wpływ na zdrowie, pod 
warunkiem, że są naturalnie obecne w 
środku spożywczym.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania, wymagań dietetycznych 
docelowych grup populacji i wartości 
odżywczych i odżywiania i ich znaczenia dla 
zdrowia. Przy określaniu profili wartości 
odżywczych Komisja zasięga rady Urzędu i 
prowadzi konsultacje z grupami 
zainteresowanych, w szczególności z 
przemysłem spożywczym i związkami 
konsumentów.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.

Szczegółowe wyjątki od obowiązku 
stosowania się do profili wartości 
odżywczych, mające na celu opatrywanie 
środków spożywczych informacjami 
o właściwościach zdrowotnych oraz 
aktualizacje mające na celu uwzględnienie 
postępu naukowego na tym obszarze 
uchwala się zgodnie z postępowaniem 
określonym w art. 23 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena naukowa musi być podstawą ustalania profili wartości odżywczych. Ocena krajowych 
profili wartości odżywczych dla środków spożywczych lub ich określonych rodzajów przez 
Komisję z udziałem EFSA, Państw Członkowskich i czynników zainteresowanych jest 
podstawą tego rozporządzenia.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

Poprawka 124
art. 4 ust.1

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 

1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2, i z udziałem ekspertów z 
Urzędu, konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 



PE 353.660v01-00 68/141 AM\555844PL.doc

PL

odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.

opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.

Profile wartości odżywczych będą określane
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Profile wartości odżywczych będą określane
według typów środków spożywczych lub 
kategorii środków spożywczych, przy 
szczególnym uwzględnieniu:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

- zawartości pewnych substancji 
odżywczych i innych substancji w środku 
spożywczym, takich jak tłuszcz, nasycone 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans, 
cukier, sól/sód;

b) cukier - roli i znaczenia środków spożywczych lub 
kategorii środków spożywczych w 
odżywianiu  

c) sól/sód. - ogólnego składu wartości odżywczych 
środka spożywczego i zawartości substancji 
odżywczych uznanych naukowo za mające 
korzystny wpływ na zdrowie, pod 
warunkiem, że są naturalnie obecne w 
środku spożywczym.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.
Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 23 
ust. 2..

Or. en

Uzasadnienie

Ocena naukowa musi być podstawą ustalania profili wartości odżywczych. Ocena krajowych 
profili wartości odżywczych dla środków spożywczych lub określonych kategorii środków 
spożywczych przez Komisję z udziałem EFSA, Państw Członkowskich i interesariuszy jest 
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podstawą tego rozporządzenia. Tej zasady należy przestrzegać po to, by można było podawać 
informację o wartościach odżywczych lub właściwościach zdrowotnych.

Poprawkę złożyła Antonios Trakatellis

Poprawka 125
art. 4 ust.1

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.

1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2 konkretne przepisy dotyczące 
różnych zawartości substancji odżywczych i 
ich kombinacji, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

Powyższe przepisy będą określane w 
szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans

a) lipidy (tłuszcz, nasycone kwasy 
tłuszczowe, kwasy tłuszczowe z izomerami 
trans itd.)

b) cukier b) węglowodany
c) sól/sód. c) sól/sód.

ca) sterole, takie jak cholesterol i inne
cb) pierwiastki śladowe.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 
substancji odżywczych i innych substancji o 
działaniu odżywczym i fizjologicznym w 
odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów.

Przepisy dotyczące wartości odżywczych
opierają się na wynikach badań naukowych 
dotyczących odżywiania i wartości 
odżywczych i ich znaczenia dla zdrowia, 
a zwłaszcza roli substancji odżywczych 
i innych substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym w odniesieniu do chorób 
przewlekłych. Przy określaniu przepisów 
dotyczące wartości odżywczych Komisja 
zasięga rady Urzędu i prowadzi konsultacje 
z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie z 
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postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2. postępowaniem określonym w art. 23 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie istnieją konkretne profile wartości odżywczych. Przyczyną tego jest fakt, że 
składnik odżywczy może być korzystny w odżywianiu lub może mieć niekorzystny wpływ na  
zdrowie, co może zależeć od ilości obecnej w środku spożywczym, ilości spożytego środka 
spożywczego ale także od osoby, która spożywa ten środek (dzieci, młodzież, dorośli, kobiety 
w ciąży, osoby starsze). Na przykład cholesterol jest niezbędnym składnikiem odżywczym, 
ponieważ jest konieczny do budowy błon komórkowych. Jednak spożywany w wielkich 
ilościach i szczególnie u osób w zaawansowanym wieku (starszych) może powodować 
miażdżycę tętnic. To samo dotyczy węglowodanów, pierwiastków śladowych, sodu i potasu. 
Dlatego też staramy się ustalić konkretne przepisy oparte na wiedzy naukowej aby uważać, że 
preparat spożywczy zawiera normalny zakres zawartości składników odżywczych.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 126
art. 4 ust. 1

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.

1. W ciągu 30 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 wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych 
w środku spożywczym:

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych 
w środku spożywczym:

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans,

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans,

b) cukier, b) cukier,

c) sól/sód. c) sól/sód.

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i wartości odżywczych i ich 
znaczenia dla zdrowia, a zwłaszcza roli 

Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania, potrzebach żywieniowych 
konkretnych grup społecznych i wartości 
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substancji odżywczych i innych substancji 
o działaniu odżywczym i fizjologicznym 
w odniesieniu do chorób przewlekłych. Przy 
określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, 
w szczególności z przemysłem spożywczym 
i związkami konsumentów.

odżywczych i ich znaczenia dla zdrowia, 
a zwłaszcza roli substancji odżywczych 
i innych substancji o działaniu odżywczym 
i fizjologicznym w odniesieniu do chorób 
przewlekłych. Przy określaniu profili 
wartości odżywczych Komisja zasięga rady 
Urzędu i prowadzi konsultacje z grupami 
zainteresowanych, w szczególności 
z przemysłem spożywczym i związkami 
konsumentów oraz specjalistów z 
organizacji zawodowych w sektorze 
ochrony zdrowia.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie 
z postępowaniem określonym w art. 23 
ust. 2.

Wyjątki oraz aktualizacje mające na celu 
uwzględnienie postępu naukowego na tym 
obszarze uchwala się zgodnie 
z postępowaniem określonym w art. 23 
ust. 2. Przy akceptowaniu tych wyjątków i 
aktualizacji Komisja weźmie pod uwagę 
opinię Urzędu.

Or. fr

Uzasadnienie

30 miesięcy to bardziej realistyczny okres umożliwiający Komisji działającej wspólnie 
z Europejskim Urzędem Bezpieczeństwa Żywności oraz wszystkimi zainteresowanymi 
stronami opracowanie określonych profili wartości odżywczych, do których muszą stosować 
się określone kategorie artykułów żywnościowych, aby można było opatrzyć je informacjami 
o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 127
art. 4 ust.1, akapit pierwszy i drugi, wprowadzenie

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.

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 określone rodzaje środków 
spożywczych, aby mogły być opatrywane
informacjami o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych.

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 

Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w
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środku spożywczym: określonych kategoriach środków 
spożywczych:

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo profile wartości odżywczych nie mają zastosowania do suplementów 
żywnościowych. Jednak zawartość tłuszczu w pewnych suplementach jest podstawą opartych 
na dowodach naukowych informacji o właściwościach zdrowotnych (np. tran). Celem 
powyższej poprawki jest wyłączenie suplementów żywnościowych, które dostarczają kwasów 
tłuszczowych.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 128
art. 4 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.

skreślono

Or. de

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 129
.art. 4 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.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
jeśli informacja o specyficznym składniku 
odżywczym, który przekracza profil 
właściwości odżywczych jest podana obok 
informacji o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli ważna właściwość środka spożywczego warunkuje podanie o nim informacji, należy 
zezwolić na wymienienie tej cechy, nawet jeśli jest przekroczona część możliwego profilu 
właściwości odżywczych. W takim przypadku, wymaganie informacji o środkach spożywczych 
i ich wartościach odżywczych jest także spełnione jeśli substancja odżywcza, która przekracza 
profil wartości odżywczych, jest jasno wymieniona obok informacji o właściwościach 
zdrowotnych lub wartościach odżywczych.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 130
art. 4 ust. 3

3. Napoje o zawartości alkoholu większej
niż 1,2 procent objętości nie mogą być
opatrywane:

skreślono

a) informacjami o właściwościach
zdrowotnych;
b) informacjami o wartościach odżywczych,
z wyjątkiem informacji odnoszących się do
zmniejszonej zawartości alkoholu lub też
zmniejszonej wartości energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny być dozwolone pod warunkiem, że są uzasadnione naukowo i są zgodne z 
ogólnymi zasadami dietetycznymi przedstawionymi w projekcie.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 131
art. 4 ust. 3

3. Napoje o zawartości alkoholu większej 
niż 1,2 procent objętości nie mogą być 
opatrywane:

3. Napoje o zawartości alkoholu większej 
niż 1,2 procent objętości nie mogą być 
opatrywane informacjami o właściwościach 
zdrowotnych z wyjątkiem naukowo 
ustalonych faktów.

a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych;

Napoje alkoholowe nie mogą zawierać 
żadnych informacji odnoszących się do 
leczenia lub łagodzenia chorób bądź ich 
zapobiegania ani wywoływać wrażenia, że 
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mają one takie właściwości.
b) informacjami o wartościach odżywczych, 
z wyjątkiem informacji odnoszących się do 
zmniejszonej zawartości alkoholu lub też 
zmniejszonej wartości energetycznej.

Or. de

Uzasadnienie

W ramach dyrektywy 2000/13/WE nie można zamieszczać żadnych oświadczeń w odniesieniu 
do chorób. Zakaz ten zostaje utrzymany. Informacje o właściwościach zdrowotnych zostały 
także wykluczone przez dobrowolne auto-monitorowanie. Zakaz wykorzystywania faktycznych 
informacji o właściwościach zdrowotnych został utrzymany w poprawce. 

Tym niemniej pozytywne aspekty spożywania alkoholu zostały naukowo udowodnione. Nie 
dotyczą one nadużywania alkoholu.

Określenia takie jak likier ułatwiający trawienie oraz gorzkie nalewki są określeniami 
tradycyjnymi i nie mogą podlegać zakazowi w ramach art. 4 ust. 3. Określają one rozsądny 
stosunek do spożywania alkoholu i stanowią integralną część tradycyjnej kultury 
epikurejskiej. Nie stanowią one zachęty do nadmiernego spożywania alkoholu.

Poprawkę złożyły Renate Sommer, Christa Klaß

Poprawka 132
art. 4 ust. 3, lit. a)

a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych;

a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych, z wyjątkiem tych informacji, 
które mogą być poparte naukowo.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy pozwolić, aby napoje alkoholowe były opatrzone informacjami o właściwościach 
zdrowotnych. Tym niemniej należy umożliwić zamieszczanie informacji o właściwościach 
zdrowotnych w przypadku napojów alkoholowych, jeżeli mogą zostać naukowo potwierdzone, 
np. wina dla diabetyków.

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Poprawka 133
art. 4 ust.3, lit. a)
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a) informacje o właściwościach 
zdrowotnych;

a) informacje o właściwościach 
zdrowotnych, z wyjątkiem takich, które 
popierają informacje krajowych instytucji 
lub Wspólnoty o szkodliwości nadużywania 
alkoholu;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja informacji o właściwościach zdrowotnych może dotyczyć dowolnego przekazu o 
alkoholu i zdrowiu, potencjalnie zagrażając ostrzeżeniom o szkodliwości dla zdrowia. Stąd 
potrzeba wyjaśnienia tej sytuacji.

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Poprawka 134
art. 4 ust. 3, lit. b)

b) informacjami o wartościach odżywczych, 
z wyjątkiem informacji odnoszących się do 
zmniejszonej zawartości alkoholu lub też 
zmniejszonej wartości energetycznej.

skreślono

Or. es

Uzasadnienie

Informacje o wartościach odżywczych powinny być dozwolone w przypadku napojów 
alkoholowych pod warunkiem, że pozostają one w zgodności z definicją przedstawioną 
w załączniku oraz z wymaganiem dotyczącym obowiązkowych etykiet informujących 
o wartościach odżywczych.

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Poprawka 135
art. 4 ust.3, lit. b)

b) informacjami o wartościach odżywczych,
z wyjątkiem informacji odnoszących się do 
zmniejszonej zawartości alkoholu lub też 
zmniejszonej wartości energetycznej.

b) informacjami o wartościach odżywczych, 
o ile nie towarzyszy im pełna lista 
składników lub odpowiednia informacja 
dotycząca alergenów. 

Or. en
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Uzasadnienie

Dla niektórych konsumentów jest nie tylko ważne, ale nawet konieczne podanie informacji o 
wartościach odżywczych na napojach alkoholowych, np. dla osób cierpiących na celiakię w 
przypadku piwa bez glutenu. Powinno być dozwolone podawanie wartości odżywczych na 
napojach alkoholowych o ile spełniają definicję podaną w załączniku, spełniają obowiązek 
wymaganego oznakowania składników odżywczych i znakują składniki.

Poprawkę złożyły Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika 
Tamara Liotard

Poprawka 136
art. 4 ust.3, akapit 1 a (nowy)

Ten zakaz nie dotyczy suplementów 
podlegających dyrektywie 2002/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z  10 
czerwca 20021 jeśli alkohol jest obecny w 
produkcie tylko dla konserwacji i/lub w 
celu ekstrakcji i jeśli etykieta jasno 
wskazuje, że „produkt ma być spożywany w 
niewielkich, wyraźnie określonych 
ilościach”.
1 Dz.U. L 183 z 12.07.2002 r., str. 51.

Or. en

Poprawkę złożyli  Renate Sommer, Martin Callanan

Poprawka 137
art. 4 ust. 4

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.

skreślono

Or. en
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 138
art. 4 ust.4 a (nowy)

4a. Państwa Członkowskie mogą zezwolić 
na konkretne wyjątki od ograniczeń 
przewidzianych w niniejszym artykule, pod 
warunkiem, że odpowiednie produkty 
znajdują się na rynku w momencie wejścia 
w życie tego rozporządzenia i są zgodne z 
jego pozostałymi wymaganiami. 

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe informacje o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych dla 
środków spożywczych lub ich określonych rodzajów, które według ust. 1 i 3 nie będą już 
dozwolone, znajdowały się na krajowych rynkach od dziesięcioleci, stały się więc obiektami o 
„wartości kulturowej”. W takich przypadkach jest więc odpowiednie pozostawienie 
Państwom Członkowskim dopuszczania wyjątków pod warunkiem, że odpowiednie informacje 
są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd.

Poprawkę złożyli  Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Poprawka 139
art. 4 ust. 4 a (nowy)

4a. Informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych nie będą 
dozwolone dla środków spożywczych dla 
niemowląt i małych dzieci o ile nie są 
konkretnie podane w dyrektywie Rady 
89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego1 i  dyrektyw dotyczących ich 
wdrażania.
1 Dz.U.  L 186 z 30.06.1989 r., str. 27.

Or. en
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Uzasadnienie

Ta propozycja jest zgodna z wytycznymi Codex Alimentarius dotyczącymi stosowania 
informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych, przyjętymi w 2004. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci, aby 
zapewnić dobre zdrowie i rozwój. Środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci w wieku 
poniżej 3 lat są więc regulowane przez odrębne przepisy. Ważne jest, by porady dotyczące 
zdrowia dla tej wrażliwej grupy nie „zanikły” ze względu na pełne obietnic i przesadzone 
reklamy na produktach, co grozi wprowadzaniem w błąd rodziców.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 140
art. 4 ust. 4 a (nowy)

4a. W drodze odstępstwa od ust. 1, 
dozwolone są informacje o wartościach 
odżywczych zawierające informacje 
o zawartości danej wartości odżywczej lub 
innej substancji w środku spożywczym, jeśli 
to możliwe określające jej ilość („zawiera 
…”).

Or. de

Uzasadnienie

Informacje o wartościach odżywczych, które stwierdzają obecność danej substancji 
w produkcie w sposób precyzyjny oraz neutralny powinny podlegać kategorii informacji 
konsumenckich i przez to być uważane za użyteczne dla konsumentów.

Profile wartości odżywczych nie mogą oznaczać, że prawdziwe, naukowo potwierdzone, nie 
wprowadzające w błąd i zrozumiałe informacje będą ukrywane przed konsumentami.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey

Poprawka 141
art. 4 a (nowy)

Artykuł 4a: oznaczenie jakości 
Na podstawie profili wartości odżywczych 
i po konsultacji z Urzędem, Komisja określi 
oznaczenie jakości środków spożywczych 
obejmujące informacje o zawartości cukru, 
sodu/soli, tłuszczów nasyconych, kwasów 
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tłuszczowych z izomerami trans oraz innych 
wartości odżywczych (witamin, minerałów 
i błonnika) w środku spożywczym. 
Oznaczenie jakości będzie przedstawione za 
pomocą prostego i zrozumiałego symbolu, 
rozróżniającego pomiędzy kilkoma 
poziomami jakości. Producenci środków 
spożywczych będą mogli wykorzystywać te 
symbole w celu wskazania jakości swoich 
produktów. Po otrzymaniu wniosku 
z uzasadnieniem, Europejski Urząd 
Bezpieczeństwa Żywności zbada, czy 
oznaczenie jakości na środku spożywczym 
jest właściwe.

Or. nl

Uzasadnienie

Przemysł spożywczy utrzymuje, że nie istnieją pojęcia „dobrych” i „złych” artykułów 
żywnościowych – jedynie zwyczaje żywieniowe mają znaczenie. Tym niemniej można 
zauważyć różnice w jakości różnych produktów żywnościowych: istnieją lepsze i gorsze 
artykuły spożywcze. Konsumenci zdecydowanie potrzebują obiektywnych i łatwo dostępnych 
informacji na temat jakości produktów, które kupują. W użyciu jest wiele symboli, jednak 
istnieje potrzeba ustanowienia łatwo rozpoznawalnego znaku. W tym celu należy opracować 
znak, który umożliwia ocenę artykułów żywnościowych w odniesieniu do jakości (np. system 
gwiazdek lub kropek). Znak lub wskaźnik jakości pozwoli na natychmiastowe określenie, czy 
na przykład zakup pakowanego hamburgera wegetariańskiego będzie korzystny pod kątem 
żywieniowym. Taki wskaźnik jakości byłby ważnym instrumentem w walce z chorobami 
zwyrodnieniowymi, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe i rak. 

Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy naukowej, nie należy wprowadzać obowiązkowego 
użycia symbolu na tym etapie. Jednak producenci artykułów żywnościowych dobrej jakości 
z chęcią umieszczą go na swoich produktach. Nadużycia (zawyżenie jakości produktu) 
wyrządzi długotrwałe szkody w wiarygodności producenta, dlatego istnieją podstawy do 
przypuszczenia, że przypadki takie będą rzadkie. Równocześnie producenci żywności będą 
dążyć do jak najlepszej kwalifikacji swoich produktów i przez to będą starać się poprawić ich 
jakość. Zarówno przemysł europejski jak i zdrowie publiczne zyskają na wprowadzeniu tej 
innowacji.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 142
art. 5 ust.1, lit. a)

a) na podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych zostanie potwierdzone, że 
obecność lub brak, bądź też obniżona 

a) na podstawie uznanej wiedzy naukowej
zostanie potwierdzone, że obecność, brak 
lub zmniejszona zawartość substancji, do 
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zawartość substancji, do której odnosi się 
informacja, posiada korzystne działanie 
odżywcze i fizjologiczne;

której odnosi się informacja, posiada podane
korzystne działanie odżywcze i 
fizjologiczne;

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „ogólnie uznane dane” nie zostało zdefiniowane. Poprawka ma na celu 
wyjaśnienie tego punktu.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 143
art. 5 ust.1, lit. ea) (nowa)

ea) przy włączeniu substancji, do której 
odnosi się informacja, ogólny profil 
spożywczy środka spożywczego jest tym, 
który posiada korzystne działanie odżywcze 
dla konsumenta. 

Or. en

Uzasadnienie

Choć warunki do stosowania w różnych informacjach o wartościach odżywczych takich jak 
„niska zawartość tłuszczu” będą zdefiniowane przez to rozporządzenie, informacje o 
wartościach odżywczych powinny być dopuszczone tylko wtedy, jeśli ogólnie środek 
spożywczy ma wartość odżywczą.

Poprawkę złożyła  Avril Doyle

Poprawka 144
art. 5 ust.2

2. Stosowanie informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
będzie tylko dopuszczone jeśli można 
oczekiwać, że  przeciętny konsument 
zrozumie korzystne efekty podane w 
informacji.

skreślono

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje, których znaczenie konsument nie rozumie, są mylące,  podlegają więc dyrektywie 
84/450/EWG dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd. Co więcej, informacje będą albo 
umieszczone na liście, albo dopuszczone przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA), który zdecyduje o stosowaniu informacji. Nie jest więc w tym kontekście konieczny 
konkretny przepis o zakazaniu takich informacji.  

Poprawkę złożyły  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 145
art. 5 ust. 3

3. Informacje o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych będą odnosić 
się do środka spożywczego gotowego do 
spożycia zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. Informacje o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych będą odnosić 
się do środka spożywczego takiego, jaki jest 
przedstawiony do sprzedaży, a nie 
poszczególnych składników, które są 
dodatkowo stosowane w przygotowaniu 
środka spożywczego do konsumpcji.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt opinii nie zajmuje się w wystarczającym stopniu informacjami, które dotyczą raczej 
składnika stosowanego w przygotowaniu środka spożywczego niż samego środka 
spożywczego. Przykładem są informacje o płatkach śniadaniowych dotyczące korzyści 
spożywania wapnia, które dotyczą raczej mleka, dodawanego przez konsumenta do płatków, 
niż samych płatków. Te typy informacji nie powinny być dozwolone, jako że konsument nie ma 
żadnego powodu, by kupować produkt z tej przyczyny.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 146
art. 6, ust. 1

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 przyjętej wiedzy 
naukowej i być nią podparte, lub, jeżeli 
będzie to usprawiedliwione kategorią 
produktu, na danych opierających się na 
tradycji. 
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Or. fr

Uzasadnienie

Istnieją kategorie artykułów żywnościowych, których korzystne działanie opiera się na 
uznanym stosowaniu. Pod względem określenia prawdziwości informacji system oparty 
jedynie na danych naukowych nie jest odpowiedni w stosunku do produktów rolnych, takich 
jak produkty ziołowe. Wiedza zrodzona z doświadczenia i tradycji także powinna zostać 
wzięta pod uwagę. Zostało to już uwzględnione w przypadku tradycyjnej medycyny ziołowej 
(dyrektywa 2004/24/WE), dla której przewidziano specjalną uproszczoną procedurę 
rejestracji, zwalniającą te produkty z obowiązku udowodnienia skuteczności klinicznej, jako 
że są one wiarygodne na podstawie doświadczenia i długiego okresu ich stosowania.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 147
art. 6, ust. 1

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 przyjętej wiedzy 
naukowej i być nią podparte, lub, jeżeli 
będzie to usprawiedliwione kategorią 
produktu, na danych opierających się na 
tradycji. 

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku niektórych produktów uwzględnianie tradycji jest uzasadnione.

Poprawkę złożyli John Bowis, Martin Callanan

Poprawka 148
art. 6 ust.1

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 przyjętej wiedzy naukowej i być nią
podparte.

Or. en



AM\555844PL.doc 83/141 PE 353.660v01-00

PL

Uzasadnienie

Określenie „ogólnie przyjęte dane” nie zostało zdefiniowane, istnieją więc obawy dotyczące 
jego interpretacji. W procesie uzasadniania należy rozważyć ciężar dowodów i bilans 
prawdopodobieństw, że asocjacja między środkiem spożywczym lub jego składnikiem i 
korzyścią dla zdrowia jest zasadna. Propozycje UE nie odnoszą się obecnie do zagadnień  
ustalonej wiedzy  naukowej i pojawiającej się wiedzy  naukowej. Należy wziąć pod uwagę 
podawanie informacji o korzyściach dla zdrowia we wcześniejszym stadium procesu 
odkrywania, w przeciwnym wypadku może to zahamować lub spowolnić inicjatywy badawcze. 
Należy opracować odpowiedni język podawania informacji obejmujący stosowanie 
czasowników modalnych (np. „może”, „potrafi”, „działa”) i stosowanie terminologii  
WHO/WCRF: „przekonujące”, „prawdopodobne”, „możliwe”, „nie wystarczające” poziomy 
dowodów. Aby to uwzględnić proponujemy określenie „przyjęta wiedza naukowa”.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jules Maaten

Poprawka 149
art. 6, ust. 1

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 uznanych wynikach badań 
naukowych i być nimi podparte. 

Or. de

Uzasadnienie

Jest oczywiste, że informacje muszą opierać się na „uznanych wynikach badań naukowych”. 
W zasadzie w nauce nie istnieją ogólnie przyjęte dane lub wyniki badań naukowych. 

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 150
art. 6 ust.1

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 przyjętej wiedzy naukowej i 
być nią podparte, poziom uzasadnienia ma 
być proporcjonalny do zgłaszanych 
korzyści.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymagane uzasadnienie naukowe dla informacji powinno być proporcjonalne do korzyści 
podanych w informacji. Przy dopuszczaniu poszczególnych informacji EFSA rozważy dane 
naukowe o wpływie pewnych substancji/produktów na ciało ludzkie. EFSA powinien 
dodatkowo opracować wytyczne dla dokumentacji wymaganej w procesie zezwolenia.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 151
art. 6, ust. 1 a (nowy)

1a. Poziom uzasadnienia powinien być 
współmierny z charakterem 
zamieszczanych informacji. 

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustalić, że wymóg proporcjonalności dotyczy poziomu uzasadnień opracowywanych 
dla informacji. Bez wymogu proporcjonalności koszt potwierdzenia naukowego mógłby 
szybko stać się wygórowany i poza granicami możliwości zdecydowanej większości MŚP.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 152
art. 6, ust. 1 b (nowy)

1b. Nie później niż sześć miesięcy przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, Urząd przygotuje wytyczne 
dotyczące charakteru uzasadnienia, jakie 
powinno być przedstawione przez 
przedsiębiorców oraz punkty odniesienia 
dla oceny takiego uzasadnienia.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 153
art. 6 ust.1 b (nowy)

1b. Urząd ustali wytyczne dotyczące typu 
uzasadnienia naukowego, które musi podać 
przedsiębiorca, który opatruje produkt 
informacją o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych, zaś poziom 
dowodów naukowych ma być 
proporcjonalny do zgłaszanych korzyści.

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 154
art. 6 ust. 2

2. Przedsiębiorca z branży spożywczej, 
który opatruje produkt informacją 
o wartościach odżywczych bądź 
właściwościach zdrowotnych, musi podać 
przyczyny wykorzystywania takiej 
informacji.

2. Przedsiębiorca z branży spożywczej, 
który opatruje produkt informacją 
o wartościach odżywczych bądź 
właściwościach zdrowotnych, musi 
uzasadnić wykorzystywanie takiej 
informacji.

Or. el

Uzasadnienie

Proste podanie przyczyn nie jest wystarczające; wymagane jest uzasadnienie naukowe.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira

Poprawka 155
art. 6, ust. 2

2. Przedsiębiorca z branży spożywczej, 
który opatruje produkt informacją 
o wartościach odżywczych bądź 
właściwościach zdrowotnych, musi podać 
przyczyny wykorzystywania takiej 
informacji.

2. Przedsiębiorca z branży spożywczej, 
który opatruje produkt informacją 
o wartościach odżywczych bądź 
właściwościach zdrowotnych, musi podać 
przyczyny wykorzystywania takiej 
informacji. W tym celu ma on do stałej 
dyspozycji opracowania naukowe użyte do 
podania przyczyn wykorzystania takiej 
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informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Dane naukowe stanowią główny element udzielenia zezwolenia na wykorzystywanie 
informacji. Przedsiębiorcy z branży spożywczej wykorzystujący informacje dla określonego 
produktu spożywczego muszą więc zapewnić, że odpowiednie organy znajdują się w 
posiadaniu badań naukowych uzasadniających wykorzystanie informacji.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 156
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 niniejszym rozporządzeniem.

3. Właściwy Urząd Państwa 
Członkowskiego zobowiąże, jeśli będzie to 
konieczne, przedsiębiorcę z branży 
spożywczej lub osobę, która wprowadza 
artykuł na rynek, do przedłożenia 
naukowych dokumentów i danych, które 
poświadczają zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem. Przedsiębiorca z branży 
spożywczej wyśle je niezwłocznie do Urzędu 
Zdrowia i innych organów władz Państwa 
Członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Dane naukowe stanowią główny element udzielania zezwolenia na wykorzystywanie 
informacji. Przedsiębiorcy z branży spożywczej wykorzystujący informacje dla określonego 
produktu spożywczego muszą więc zapewnić, że odpowiednie organy znajdują się w 
posiadaniu badań naukowych uzasadniających wykorzystanie informacji.

Nie tylko Państwa Członkowskie, ale także Urząd powinien mieć możliwość występowania 
o badania naukowe, na podstawie jego roli w odniesieniu do wniosków składanych przez 
użytkowników i / lub procedury oceny udzielania zezwolenia na wykorzystywanie informacji.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 157
art. 6 ust.3

3. Właściwy organ władz Państwa
Członkowskiego może zobowiązać

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

przedsiębiorcę z branży spożywczej lub
osobę, która wprowadza artykuł na rynek,
do przedłożenia naukowych dokumentów i
wiedzy naukowej, które poświadczają 
zgodność z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawkę złożyła  Avril Doyle

Poprawka 158
art. 7

1. Stosowanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych nie ma służyć maskowaniu 
ogólnej wartości odżywczej środka 
spożywczego. W tym celu będzie 
dostarczona informacja, która umożliwi 
konsumentowi zrozumienie znaczenia 
środka spożywczego niosącego informację o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych w jego/jej 
codziennej diecie.
Taka informacja będzie zawierać: 

Gdy podawana jest informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach
zdrowotnych z wyjątkiem ogłoszeń 
ogólnych, informacja o wartościach 
odżywczych będzie dostarczona zgodnie z 
dyrektywą 90/496/EWG.

a) gdy podawana jest informacja o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych z wyjątkiem 
ogłoszeń ogólnych, informację o 
wartościach odżywczych dostarczoną
zgodnie z dyrektywą 90/496/EWG.

Dla informacji o właściwościach 
zdrowotnych dostarczona informacja będzie 
złożona z informacji w Grupie 2 
zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
90/496/EWG

b) dla informacji o właściwościach 
zdrowotnych informacja w Grupie 2 
zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
90/496/EWG

Dodatkowo w zależności od przypadku, 
ilość (ilości) substancji, której (których) 
dotyczy informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, która nie pojawia się na 
etykiecie ze składnikami odżywczymi, 
będzie także podana w pobliżu informacji o 
składnikach odżywczych.

2. Dodatkowo, następująca informacja 
będzie także podana w pobliżu informacji o 
składnikach odżywczych:

a) ilość (ilości) substancji, której (których) 



PE 353.660v01-00 88/141 AM\555844PL.doc

PL

dotyczy informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, która nie pojawia się na 
etykiecie ze składnikami odżywczymi; oraz
b) informacja o roli środka spożywczego, 
którego dotyczy informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych w ramach zrównoważonej 
diety. Ta informacja będzie dostarczona 
przez wskazanie ilości substancji odżywczej 
lub innej substancji obecnej w środku 
spożywczym, na którym jest podana ta 
informacja, w stosunku do dziennych 
wartości referencyjnych dla takiej (takich) 
substancji odżywczej (odżywczych) lub 
innej (innych) substancji jak będzie 
ustalone zgodnie z postępowaniem 
określonym  w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o wartościach odżywczych lub właściwościach zdrowotnych są cennymi danymi 
dla konsumenta na temat obecności lub braku poszczególnych substancji odżywczych (lub 
innych substancji) w produkcie spożywczym i/lub korzyści zdrowotnych, które mogą być 
osiągnięte przez spożycie tego produktu spożywczego. Jednak aby uniknąć maskowania 
ogólnej wartości odżywczej środka spożywczego niezbędne jest dostarczenie konsumentom 
odpowiedniej informacji o tym, jak poszczególne środki spożywcze, szczególnie te, dla których 
jest  podana informacja, pasują do zrównoważonej diety.

Poprawkę złożyli  John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Poprawka 159
art. 7 ust.1

Gdy podawana jest informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych z wyjątkiem ogłoszeń 
ogólnych, informacja o wartościach 
odżywczych będzie dostarczona zgodnie z 
dyrektywą 90/496/EWG.

Gdy podawana jest informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych z wyjątkiem ogłoszeń 
ogólnych, informacja o wartościach 
odżywczych będzie dostarczona zgodnie z 
dyrektywą 90/496/EWG lub dla 
suplementów żywnościowych zgodnie z 
dyrektywą 2002/46/WE w sprawie 
suplementów żywnościowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych nie 
dotyczy suplementów żywnościowych, które zamiast tego są określone w dyrektywie 
2002/46/WE o suplementach żywnościowych. Aby zapewnić zgodność i  uwzględnić 
specyficzny charakter suplementów żywnościowych rozsądne jest odniesienie do dyrektywy 
2002/46/WE.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 160
art. 7, ust. 1 a (nowy)

Należy również poczynić odniesienia do 
wartości energetycznej i zawartości 
substancji odżywczych oraz składników na 
ilość środka spożywczego zawartą w 
opakowaniu lub porcji, aby ułatwić 
konsumentom zrozumienie informacji.

Or. el

Uzasadnienie

Określenie wartości energetycznej oraz zawartości substancji odżywczych i składników 
w odniesieniu do opakowania lub porcji środka spożywczego uprości informacje 
konsumenckie. Nawet najlepiej poinformowani konsumenci często mają trudności ze 
zrozumieniem wskazań i informacji. Zakres zrozumienia informacji przez konsumentów 
powinien ulec poprawie, jako że przyczyni się to do skutecznego wdrażania zaproponowanych 
rozwiązań.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 161
art. 7 ust. 2

Dla informacji o właściwościach 
zdrowotnych dostarczona informacja 
składać się będzie z informacji w Grupie 2 
zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
90/496/EWG

Dla informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych  dostarczona 
informacja składać się będzie z informacji w 
Grupie 2 zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 
dyrektywy 90/496/EWG

Or. en
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Uzasadnienie

Pełne oznakowanie składników odżywczych jest potrzebne zarówno dla informacji o 
wartościach odżywczych jak i o właściwościach zdrowotnych, aby zapewnić optymalną 
informację dla konsumentów.

Poprawkę złożyły  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 162
art. 7 ust. 3 a (nowy)

Należy wyraźnie rozróżnić między 
naturalną zawartością substancji i 
zawartością substancji dodanych, których 
dotyczą te informacje, szczególnie w 
przypadku witamin.

Or. en

Uzasadnienie

Na etykietach na ogół nie ma rozróżnienia między naturalną zawartością substancji a 
zawartością dodanych substancji takich jak witaminy, co jednak jest ważnym kryterium 
dokonywania świadomego wyboru.

Poprawkę złożyli  Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 163
art. 7 ust. 3 a (nowy)

Należy wyraźnie rozróżnić między 
naturalną zawartością substancji i 
zawartością substancji dodanych, których 
dotyczą te informacje.

Or. en

Poprawkę złożyli  Jules Maaten, Holger Krahmer

Poprawka 164
art. 8
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Artykuł 8 skreślono
Szczegółowe warunki

1. Informacje o wartościach odżywczych są 
dopuszczone wyłącznie jeśli są zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem i spełniają 
warunki przedstawione w załączniku.
2. Poprawki do załącznika będą 
przyjmowane zgodnie z procedurą podaną 
w art. 23 ust. 2 i, gdy jest to odpowiednie, 
po konsultacji z Europejskim Urzędem 
Bezpieczeństwa Żywności. 

Or. en

Uzasadnienie

Za formułowanie informacji o wartościach odżywczych powinien być odpowiedzialny 
przemysł. Do warunków, które mają spełniać informacje o wartościach odżywczych, należy 
poczynić odniesienie w kontekście zbliżającego się projektu w sprawie oznakowania 
składników odżywczych.

Poprawkę złożył  Jules Maaten

Poprawka 165
art. 8 ust. 1, 1 a (nowy) i 1 b (nowy)

1. Informacje o wartościach odżywczych są 
dopuszczone wyłącznie jeśli są zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem i spełniają 
warunki przedstawione w załączniku.

1. Informacje o wartościach odżywczych są 
dopuszczone wyłącznie jeśli są zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem i spełniają 
ogólne warunki opisane w art. 5.

1a. Informacje o wartościach odżywczych 
dotyczące składników odżywczych 
przedstawione w załączniku będą 
dopuszczone wyłącznie jeśli spełniają 
warunki opisane w załączniku.

1b. Zgodnie z dyrektywą 2002/46/WE, ilości 
składników w suplementach 
żywnościowych będą wyrażone jako 
dziennie spożywana porcja zalecana przez 
producenta. 

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje podane w załączniku dotyczą zaledwie niewielkiej ilości składników odżywczych, 
choć wiadomo, że istnieje ponad 200 składników odżywczych mających ważne funkcje 
odżywcze lub fizjologiczne. Załącznik nie powinien tu stanowić ograniczenia.

Poprawkę złożył  John Bowis

Poprawka 166
art. 8 ust. 1 i 1 a (nowy)

1. Informacje o wartościach odżywczych są 
dopuszczone wyłącznie jeśli są zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem i spełniają 
warunki przedstawione w załączniku.

1. Zgodnie z ust. 1a, informacje o 
wartościach odżywczych są dozwolone 
wyłącznie jeśli są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i spełniają warunki 
przedstawione w załączniku.
1a. Wskazania wartości odżywczej środka 
spożywczego, włączając logo, mogą być 
dopuszczone w Państwach Członkowskich
pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi 
lub przepisami ustanowionymi przez władze 
krajowe i pomagają konsumentom w 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
zdrowego odżywiania się.

Or. en

Uzasadnienie

Szereg Państw Członkowskich wprowadza schematy oznaczeń mające wspierać konsumentów 
w dokonywaniu zdrowych wyborów przy nabywaniu środków spożywczych. Choć 
oznakowanie wartości odżywczych odgrywa w tym ważną rolę, jest jasne, że konsumenci 
chętnie widzą wskazówki na opakowaniu i inne łatwo widoczne wskaźniki jako wytyczne. Jest 
więc ważne unikanie sytuacji, w której odpowiednie logo lub inne części etykiety są zakazane, 
stąd też proponowany wyjątek w celu uszanowania takich dodatkowych decyzji.

Poprawkę złożyły  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 167
art. 8 ust.2

2. Poprawki do załącznika będą 
przyjmowane zgodnie z procedurą podaną w 
art. 23 ust. 2 i, gdy jest to odpowiednie, po 
konsultacji z Europejskim Urzędem 
Bezpieczeństwa Żywności.

2. Poprawki do załącznika będą 
przyjmowane zgodnie z procedurą podaną w 
art. 23 ust. 2 i, gdy jest to odpowiednie, po 
konsultacji z Europejskim Urzędem 
Bezpieczeństwa Żywności z udziałem 
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organizacji konsumentów aby ocenić 
percepcję i zrozumienie tych informacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Przed wyrażeniem zgody na jakiekolwiek zmiany w załączniku ważna jest ocena percepcji 
tych informacji, jak i konsultacja z organizacjami konsumentów.

Poprawkę złożyła  Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 168
art. 9 ust. 1

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy
84/450/EWG informacja o wartościach
odżywczych, która porównuje ilość danej
substancji odżywczej i/lub wartość
energetyczną jakiegoś środka spożywczego
do tych wartości innych środków
spożywczych tej samej kategorii
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.

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy
84/450/EWG informacja o wartościach
odżywczych, która porównuje ilość danej
substancji odżywczej i/lub wartość
energetyczną jakiegoś środka spożywczego
do tych wartości innych środków
spożywczych tej samej kategorii lub innych 
kategorii 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.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje, które porównują ilość i/lub wartość energetyczną danej substancji odżywczej
powinny być możliwe dla wszystkich rodzajów środków spożywczych pod warunkiem, że 
przeciętny konsument zrozumie porównanie. Informacje te powinny być tak podane, aby 
umożliwić przedstawienie obrazowych przykładów, które konsument może łatwo zrozumieć, 
na przykład o zawartości witaminy C w produkcie w porównaniu z owocami lub zawartości 
wapnia w porównaniu z mlekiem.

Poprawkę złożyli  John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Poprawka 169
art. 9 ust.1
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1. Bez uszczerbku dla dyrektywy
84/450/EWG informacja o wartościach
odżywczych, która porównuje ilość danej
substancji odżywczej i/lub wartość
energetyczną jakiegoś środka spożywczego
do tych wartości innych środków
spożywczych tej samej kategorii
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.

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy
84/450/EWG informacja o wartościach
odżywczych, która porównuje ilość danej
substancji odżywczej i/lub wartość
energetyczną jakiegoś środka spożywczego
z innym środkiem spożywczym
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.

Or. en

Uzasadnienie

Porównanie ilości składników odżywczych i/lub wartości energetycznej powinno być 
dozwolone nie tylko dla środków spożywczych tego samego rodzaju, ale także dla środków 
spożywczych różnego rodzaju aby umożliwić podanie przykładów, które są łatwo zrozumiałe 
dla konsumenta, np. „w produkcie X jest tyle samo wapnia ile w szklance mleka”

Poprawkę złożyli Anne Ferreira

Poprawka 170
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 tej samej kategorii 
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. 

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 tej samej kategorii 
dopuszczalna jest jedynie, gdy 
porównywane środki spożywcze są dla 
konsumenta łatwe do zidentyfikowania oraz
podaje się wyraźnie ich nazwy 
konsumentowi ostatecznemu. 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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Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować listę informacji o wartościach odżywczych do bieżących prac naukowo-
technicznych w taki sposób, aby lista prezentowała najświeższe informacje dotyczące nowej 
wiedzy i techniki z jak najmniejszym opóźnieniem.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 171
art. 9 ust.1

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy
84/450/EWG informacja o wartościach
odżywczych, która porównuje ilość danej
substancji odżywczej i/lub wartość
energetyczną jakiegoś środka spożywczego
do tych wartości innych środków
spożywczych tej samej kategorii
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.

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy
84/450/EWG informacja o wartościach
odżywczych, która porównuje ilość danej
substancji odżywczej i/lub wartość
energetyczną jakiegoś środka spożywczego
do tych wartości innych środków
spożywczych tej samej kategorii
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 i, gdy to jest odpowiednie, metodzie 
przygotowania środka spożywczego.

Or. en

Uzasadnienie

Instrukcje przygotowywania pewnych środków spożywczych mogą być odmienne. Na przykład 
w Wielkiej Brytanii na rynku były produkty, dla których przy wersji „lekkiej” zalecano 
konsumentom przygotowanie napoju z gorącą wodą, podczas gdy dla wersji standartowej 
zalecano przygotowanie z gorącym mlekiem. Jest więc ważne odnoszenie się do tej samej 
metody przygotowywania przy porównywaniu informacji o środkach spożywczych.

Poprawkę złożyła Adriana Poli Bortone

Poprawka 172
art. 9 ust. 2 a (nowy)

2a. Produkty zarejestrowane na mocy 
rozporządzenia (EWG nr 2081/92) są 
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wyłączone z użycia na potrzeby 
jakiejkolwiek informacji porównawczej 
o wartościach odżywczych.

Or. it

Uzasadnienie

Produkty z nazwami zarejestrowanymi jako PDO oraz PGI muszą, w celu korzystania z takich 
nazw, spełnić wiele warunków określonych w specyfikacjach produkcyjnych, co daje całą 
serię gwarancji w odniesieniu do sposobu produkcji, wykorzystanych składników oraz ich 
pochodzenia. Takie produkty poddawane ścisłym kontrolom odpowiednich urzędów posiadają 
cechy produkcyjne oparte na tradycji i jakości, których nie można pogodzić z celami 
informacji porównawczych o wartościach odżywczych. W takich przypadkach porównanie, 
zamiast dostarczenia lepszych informacji konsumentom, jest często mylące.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 173
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 jedynie wtedy, gdy spełniają 
one wymagania ogólne zawarte w rozdziale 
II oraz wymagania szczegółowe zawarte 
w tym rozdziale i zostało o nich przekazane 
powiadomienie zgodnie z procedurą 
określoną w art. 14, a także jeżeli:
a) Komisja nie wniosła sprzeciwu w okresie 
przewidzianym w art. 15 ust. 1, lub
b) Komisja wniosła sprzeciw, ale nie 
wydano żadnego zakazu w ramach 
procedury określonej w art. 16 w ciągu 
maksymalnie dziewięciu miesięcy po 
przekazaniu zawiadomienia do Urzędu.

Or. de

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia polegający na zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów może zostać również osiągnięty przez procedurę powiadomień, która stanowi 
łagodniejszą alternatywę, jako że wymóg powiadomienia gwarantuje także, że odpowiednie 
instytucje powiadamiane są o wykorzystywaniu informacji o właściwościach zdrowotnych, 
tak, aby można je było przeanalizować w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
ich prawdziwości lub oparcia na faktach naukowych i, jeżeli jest to konieczne, zapobieżenia 
wprowadzeniu ich na rynek. Sformułowanie ust. 1 lit. a) oraz lit. b) gwarantuje odpowiednie 
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ramy czasowe decyzji.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 174
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 jedynie wtedy, gdy spełniają 
one wymagania ogólne zawarte w rozdziale 
II oraz wymagania szczegółowe zawarte 
w tym rozdziale i zostało o nich przekazane 
powiadomienie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia polegający na zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów może zostać również osiągnięty przez procedurę powiadomień, która stanowi 
łagodniejszą alternatywę, jako że wymóg powiadomienia gwarantuje także, że odpowiednie 
władze instytucje powiadamiane są o wykorzystywaniu informacji o właściwościach 
zdrowotnych tak, aby mogły je przeanalizować w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących ich prawdziwości lub oparcia na faktach naukowych i, jeżeli jest to konieczne, 
zapobieżenia wprowadzeniu ich na rynek. Ponadto zaproponowana procedura udzielania 
zezwolenia nie tylko pociągałaby za sobą zbyteczną biurokrację, ale także stworzyłaby duże 
trudności dla małych i średnich wytwórców żywności, jako że nie posiadają oni 
doświadczenia ani odpowiednich struktur koniecznych do rozpoczęcia procedury udzielania 
zezwoleń na poziomie europejskim. Ostatecznie procedura powiadomienia ułatwiłaby także 
wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w przemyśle spożywczym.

Poprawkę złożyły Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Poprawka 175
art. 10, tytuł i ust. 1

Szczegółowe warunki Szczegółowe warunki dla informacji o 
właściwościach zdrowotnych

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 jedynie wtedy, gdy spełniają
one wymagania ogólne zawarte w rozdziale
II oraz wymagania szczegółowe zawarte w
tym rozdziale.
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Or. en

Poprawkę złożyli  Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger Krahmer

Poprawka 176
art. 10 ust.1 a (nowy)

1a. Osoby pragnące podawać informacje 
nie  mieszczące się w zakresie art. 12 lub 13 
informują właściwe władze Państwa 
Członkowskiego najpóźniej gdy produkt jest 
po raz pierwszy wprowadzany na rynek, 
składając projekt etykiety stosowanej do 
produktu wraz z projektem materiałów 
promocyjnych.
Jeśli jest to wymagane w wyniku 
monitorowania, odpowiednie władze 
Państwa Członkowskiego mogą wymagać, 
by producent lub importer przedstawił 
wyniki badań naukowych i dane 
wykazujące, że informacje o 
właściwościach zdrowotnych spełniają 
wymagania tego rozporządzenia. 
Dokumenty z powiadomieniem i 
uzasadnieniem informacji będą 
przedstawione Komisji w celu podjęcia 
decyzji. Gdy podana informacja zostanie 
odrzucona, producent lub importer 
produktu zostanie poproszony o 
zmodyfikowanie/usunięcie informacji z 
etykiet i materiałów promocyjnych w 
odpowiednim okresie czasu.

Or. en

Uzasadnienie

Według art.10 ust. 1 informacje o właściwościach zdrowotnych mogą być używane tylko jeśli 
otrzymały zezwolenie zgodnie z wymogami rozporządzenia. Jednak ta procedura udzielania 
zezwoleń jest zbyt szeroka, ponieważ obejmuje również uznane i potwierdzone naukowo 
informacje, które nie wprowadzają konsumenta w błąd. Ponadto postępowanie o udzielenie 
zezwolenia, przewidziane w projekcie jest biurokratyczne, niepraktyczne i nie do przyjęcia, 
zwłaszcza w świetle strategii lizbońskiej. Prywatni przedsiębiorcy z branży spożywczej, a 
szczególnie MŚP, powinny mieć prawo kontynuowania podawania  informacji o 
właściwościach zdrowotnych, które zostały w pełni uznane i udowodnione w sposób naukowy 
na poziomie krajowym, nawet jeśli nie są umieszczone na liście przedstawionej w art. 12. 
Ważne jest podkreślenie, że MŚP nie będzie stać na postępowanie o udzielenie zezwoleń  
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wprowadzone w art. 13, potrzebują więc prawnej pewności by kontynuować stosowanie tych  
informacji o właściwościach zdrowotnych.

Poprawkę złożył Frédérique Ries, 

Poprawka 177
art. 10 ust. 1 a (nowy)

1a. Podmioty zamierzające wykorzystać 
informacje o właściwościach zdrowotnych, 
które nie podlegają pod zakres art. 12 
i art. 13, muszą zawiadomić kompetentny 
organ władz Państwa Członkowskiego nie 
później niż w chwili, kiedy środek 
spożywczy jest po raz pierwszy 
wprowadzony na rynek, muszą również 
przedstawić próbkę opakowania produktu 
oraz planowanego materiału reklamowego.
Jeżeli będzie to konieczne, w ramach 
dalszego postępowania, właściwe władze 
Państwa Członkowskiego mogą zwrócić się 
do producenta lub importera 
o przygotowanie opracowania naukowego 
oraz zebranie danych naukowych 
wskazujących, że wykorzystana informacja 
o właściwościach zdrowotnych spełnia 
wymogi niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
dane opracowania są już opublikowane 
w łatwo dostępnej formie, wystarczy 
odniesienie do takiej publikacji. 

Or. fr

Uzasadnienie

MŚP powinny otrzymać dostęp do informacji funkcjonalnych, które nie występują w rejestrze 
europejskim poprzez wprowadzenie przepisu mówiącego o tym, że procedura na szczeblu 
europejskim nie jest wymagana w przypadku produktów sprzedawanych tylko w jednym 
Państwie Członkowskim oraz przedstawienie propozycji procedury powiadomienia, której 
znaczenie zostało potwierdzone w odniesieniu do produktów dietetycznych na przestrzeni 25 
lat.
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Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 178
art. 10 ust.2

2. Informacje o właściwościach 
zdrowotnych są dozwolone wyłącznie, jeżeli 
na etykiecie znajduje się następująca 
informacja:

skreślono

a) twierdzenie wskazujące na znaczenie 
zrównoważonej diety i zdrowego trybu 
życia;
b) ilość środka spożywczego i wzór jego 
spożywania wymagany do uzyskania 
podanego korzystnego efektu;
c) gdy jest to odpowiednie, stwierdzenie 
adresowane do osób, które powinny unikać 
spożywania tego środka spożywczego;
d) gdy jest to odpowiednie, ostrzeżenie aby 
nie przekraczać ilości produktu, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Or. en

Poprawkę złożyła  Eija-Riitta Korhola, 

Poprawka 179
art. 10 ust.2, wprowadzenie

2. Informacje o właściwościach 
zdrowotnych są dozwolone wyłącznie, jeżeli 
na etykiecie znajduje się następująca 
informacja:

2. Informacje o właściwościach 
zdrowotnych są dozwolone wyłącznie, jeżeli 
na etykiecie znajduje się następująca 
informacja i/lub jest dostarczona 
konsumentowi w inny sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Inne sposoby informowania konsumenta powinny być wystarczające dla pewnych produktów, 
szczególnie dla małych opakowań.
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Poprawkę złożyła  Avril Doyle

Poprawka 180
art. 10 ust.2, lit. a)

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

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ procedura rejestracji oceniająca naukowe uzasadnienie jest przewidywana dla 
wszystkich informacji o właściwościach odżywczych, nie jest konieczne wyraźne określanie 
konkretnych zakazów. Wszystkie informacje, które były uzasadnione naukowo powinny być 
dozwolone.

Poprawkę złożyły  Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 181
art. 10 ust. 2 lit. a)

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

a) gdy jest to odpowiednie, twierdzenie 
wskazujące na znaczenie zrównoważonej 
diety i zdrowego trybu życia;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre informacje o właściwościach zdrowotnych mogą nie mieć, na przykład, żadnego 
związku ze zrównoważoną dietą.

Poprawkę złożyły  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 182
art. 10 ust. 2 lit. a)

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

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

Or. en



PE 353.660v01-00 102/141 AM\555844PL.doc

PL

Uzasadnienie

Odniesienie do znaczenia zrównoważonej diety musi być bardzo dobrze widoczne na 
etykiecie.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 183
art. 10, ust. 2 lit. b)

b) ilość środka spożywczego oraz wzór 
konsumpcji konieczny do osiągnięcia 
korzystnego efektu, o którym mówi 
informacja;

b) jeśli będzie to właściwe, ilość środka 
spożywczego oraz wzór konsumpcji 
konieczny do osiągnięcia korzystnego 
efektu, o którym mówi informacja;

Or. de

Uzasadnienie

Nie istnieje żaden dostrzegalny powód, dla którego ogólne wskazania dotyczące znaczenia 
zdrowego trybu życia lub wskazania dotyczące ilości i wzorów konsumpcyjnych powinny być 
obowiązkowe dla informacji o właściwościach zdrowotnych, podczas gdy inne wskazania, jak 
na przykład ostrzeżenia mają być stosowane jedynie tam, gdzie jest to stosowne.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan

Poprawka 184
art. 11

Artykuł 11 skreślono
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Niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych 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 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie; 
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 niniejszego artykułu.

Or. de

Poprawkę złożyła Avril Doyle
Poprawka 185

art. 11

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

Niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych powinny być 
dozwolone do stosowania na rynku 
Wspólnoty jeśli przejdą zharmonizowaną 
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ocenę naukową  przez Urząd. 
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 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ procedura rejestracji oceniająca naukowe uzasadnienie jest przewidywana dla 
wszystkich informacji o właściwościach odżywczych, nie jest konieczne wyraźne określanie 
konkretnych zakazów. Wszystkie informacje, które były uzasadnione naukowo powinny być 
dozwolone. Ta poprawka jest zgodna z punktem uzasadnienia 14, który przedstawia zasadę 
oceny naukowej przez Urząd dla wszystkich informacji o właściwościach zdrowotnych.

Poprawkę złożył  Jules Maaten

Poprawka 186
art. 11

Niebezpośrednie informacje Ograniczenia stosowania pewnych
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o właściwościach zdrowotnych informacji o właściwościach zdrowotnych

1.  Następujące niebezpośrednie 
informacje o właściwościach zdrowotnych 
są niedozwolone:

1. Następujące informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

a) informacje, które wskazują na ogólne,
niesprecyzowane zalety substancji
odżywczej lub środka spożywczego w
odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia i
dobrego samopoczucia;

a) informacje, które wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się
niekorzystnie odbić na zdrowiu.

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;

b) informacje, które odnoszą się do okresu
czasu potrzebnego do możliwej dzięki ich 
stosowaniu redukcji wagi lub ilości
możliwych do stracenia kilogramów.

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 niniejszego 
artykułu.

2. Następujące informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone o ile nie ma do nich 
wyraźnego odniesienia w zezwoleniu, do 
którego odnoszą się art. 10 ust. 1 i art. 13 
ust. 1:
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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, jak też na zmniejszanie 
uczucia głodu bądź wywoływanie uczucia 
sytości i wreszcie na zmniejszenie wartości 
energetycznej w diecie;
d) informacje o wartościach odżywczych 
lub  właściwościach zdrowotnych lub inne 
informacje sugerujące, że produkt ma 
szczególną wartość odżywczą dla dzieci.  
3. Informacje, które odnoszą się do porad
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze
zdrowia publicznego lub też odnośnych
organizacji zawodowych lub
charytatywnych, będą dopuszczone pod 
warunkiem, że:
a) dana informacja została podana przez 
organizację uznaną przez władze krajowe 
lub władze Wspólnoty;
b) istnieje pisemna  umowa pomiędzy 
obiema stronami;

c) szczegóły głównych punktów zaleceń są 
opublikowane w łatwo dostępnej formie 
(na przykład na stronach internetowych 
firm i uznanych organizacji). 
4. Gdy jest to właściwe, Komisja, po 
uprzednim zasięgnięciu opinii Urzędu, 
przemysłu spożywczego i konsumentów, 
opublikuje szczegółowe wytyczne do 
implementacji ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Dzieci są bardzo podatne na reklamę, która może łatwo wpływać na ich nawyki żywieniowe. 
Dlatego WHO w swojej „Wstępnej wersji globalnej strategii w zakresie diety, aktywności 
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fizycznej i zdrowia” zaleca konkretnie „odpowiedzialne praktyki reklamy wspierające 
strategię, szczególnie w odniesieniu do promocji i marketingu środków spożywczych o 
wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych, cukru lub soli, zwłaszcza przeznaczonych dla 
dzieci”.

Poprawkę złożył  Martin Callanan

Poprawka 187
art. 11

Niebezpośrednie informacje o 
właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia w zastosowaniu pewnych 
informacji o właściwościach zdrowotnych

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Jeśli stosowane są informacje o 
właściwościach zdrowotnych, które 
wskazują na ogólne, niesprecyzowane 
zalety substancji odżywczej lub środka 
spożywczego w odniesieniu do ogólnego 
stanu zdrowia i dobrego samopoczucia; 
muszą być sformułowane tak, by podawały 
konkretne dowody, na których oparta jest 
informacja i zrozumieniu przez 
konsumenta. Zalety dla zdrowia nie mogą 
wykraczać poza zakres dowodów i nie mogą 
być mylące ani wprowadzać w błąd 
konsumenta. 

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;

2. Następujące informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;

a) informacje, które wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu;

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 
zmniejszenie wartości energetycznej
w diecie;

b) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które odnoszą się do szybkości 
utraty wagi lub ilości utraconej wagi, która 
może być wynikiem stosowania produktów, 
dla których podana jest taka informacja.

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 

3.Następujące informacje o właściwościach 
zdrowotnych są tylko dopuszczalne jeśli są 
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zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, albo wywołują wrażenie, 
że brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu.

wyraźnie uwzględnione w art. 10 ust. 1, art.  
12 lub 13:

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem 
szczegółowe wytyczne w celu wprowadzenia 
w życie niniejszego artykułu.

a) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania

b) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE, 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, jak 
też na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie.
4. Informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, są dozwolone wyłącznie 
jeżeli są zgodne z wytycznymi komisji do 
(data ma być wskazana) zgodnie z 
procedurą, która jest podana w art. 23 i po 
konsultacji z przedstawicielami organizacji 
konsumentów i przemysłu lub innych 
interesariuszy. 

Or. en

Uzasadnienie

Zakazanie wszystkich informacji dotyczących ogólnego stanu zdrowia/dobrego samopoczucia,     
funkcji psychicznych i kontroli wagi jest przesadzone. Proponowane rozporządzenie już 
wymaga, by wszystkie informacje, bezpośrednie lub niebezpośrednie, były uzasadnione 
naukowo, były rozumiane przez konsumentów i nie wprowadzały w błąd.

Art. 11 powinien być zmodyfikowany, aby odpowiednio uwzględniał fakt, że informacje 
podane zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi warunkami przewidzianymi w tym przepisie nie 
powinny być zakazane.

Poprawkę złożył  Richard Seeber

Poprawka 188
art. 11
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1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące informacje o właściwościach 
zdrowotnych są niedozwolone:

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;

a) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które odnoszą się do szybkości 
utraty wagi lub ilości utraconej wagi, która 
może być wynikiem stosowania produktów, 
dla których podana jest taka informacja .

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;

b) informacje, które wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu;.

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 
zmniejszenie wartości energetycznej
w diecie;

2. Następujące informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone o ile nie są wyraźnie podane    
w procedurze, do której odnoszą się art. 10 
ust. 1, art. 12 lub art. 13 ust. 1:

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.

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem 
szczegółowe wytyczne w celu wprowadzenia 
w życie niniejszego artykułu.

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 jak 
też na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
zmniejszenie wartości energetycznej
w diecie;
3. Informacje, które odnoszą się do porad
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze
zdrowia publicznego lub też odnośnych
organizacji zawodowych lub
charytatywnych, będą dopuszczone pod 
warunkiem, że:
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a) dana informacja została podana przez 
organizację uznaną przez władze krajowe 
lub władze Wspólnoty;
b) istnieje pisemna  umowa pomiędzy 
obiema stronami;
c) szczegóły głównych punktów zaleceń są 
opublikowane w łatwo dostępnej formie (na 
przykład na stronach internetowych firm i 
uznanych organizacji). 
4. Gdy jest to właściwe, Komisja, po 
uprzednim zasięgnięciu opinii Urzędu, 
przemysłu spożywczego i konsumentów, 
opublikuje szczegółowe wytyczne dla ust. 2 
i 3;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje, nawet informacje o właściwościach zdrowotnych, które są ogólnie przyjęte w 
wiedzy naukowej i zrozumiałe dla konsumenta powinny być stosowane bez nadmiernych 
ograniczeń.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 189
art. 11, tytuł

Niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia w zastosowaniu niektórych 
informacji o właściwościach zdrowotnych

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że niektóre informacje o właściwościach zdrowotnych są ogólnie 
akceptowane z naukowego punktu widzenia i – jeżeli można to udowodnić – że powinny być 
z tego powodu dozwolone.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt, 

Poprawka 190
art. 11, tytuł
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Niebezpośrednie informacje o 
właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia w stosowaniu pewnych 
informacji o właściwościach zdrowotnych

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na treść tego artykułu, "Ograniczenia w stosowaniu" jest właściwym tytułem.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 191
art. 11, tytuł

Niebezpośrednie informacje o 
właściwościach zdrowotnych

Niedozwolone informacje

Or. en

Poprawkę złożyły  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 

Poprawka 192
art. 11 ust.1, wprowadzenie 

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące informacje są niedozwolone:

Or. en

Poprawkę złożył  John Bowis

Poprawka 193
art. 11 ust.1, wprowadzenie

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące informacje o właściwościach 
zdrowotnych są dozwolone wyłącznie jeśli 
są uzasadnione naukowo:

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia informacji o właściwościach zdrowotnych powinny być oparte na kryteriach 
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naukowych.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 194
art. 11 ust.1, wprowadzenie

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
dozwolone wyłącznie jeśli są uzasadnione 
naukowo:

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli informacje o właściwościach zdrowotnych są oparte na wiedzy naukowej, konsumenci 
muszą być w stanie to stwierdzić. 

Poprawkę złożyła  Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 195
art. 11 ust.1

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące informacje o właściwościach 
zdrowotnych są niedozwolone:

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;

a) informacje, które wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu;.

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;

b) 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 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie, będą tylko dozwolone o ile są 
uzasadnione naukowo i poddane 
powiadomieniu zgodnie z niniejszym 
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rozporządzeniem;
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 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie;

c) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, będą tylko dozwolone jeśli 
są uzasadnione naukowo i poddane 
powiadomieniu zgodnie z tym 
rozporządzeniem. 

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych lub wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu;.

Or. en

Poprawkę złożył  Chris Davies, 

Poprawka 196
art. 11 ust.1

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia; o ile te informacje 
nie będą podparte naukowo;

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania; o ile te 
informacje nie będą podparte naukowo;

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 

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 
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wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie;

wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie, o ile te informacje nie będą 
podparte naukowo

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych lub wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu;.

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych lub wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu. To 
ograniczenie nie stosuje się do naukowo
podpartych informacji, które odnoszą się do 
zaleceń organizacji zawodowych i 
charytatywnych oficjalnie uznawanych 
przez urzędy krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z podejściem Komisji dotyczącym informacji wprowadzających w błąd, 
fałszywych i niebezpośrednich, jednak jeśli informacja może być podparta naukowo i można 
udowodnić, że jest prawdziwa, nie należy zakazywać jej stosowania. Ponadto, nie należy 
zakazywać oficjalnie uznawanym przez krajowe urzędy organizacjom zawodowym  lub 
charytatywnym podawania podpartych naukowo informacji.  

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 197
art. 11, ust. 1, wprowadzenie i lit. a) oraz b)

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące informacje o właściwościach 
zdrowotnych są niedozwolone:

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;

a) informacje, które bezpośrednio wskazują 
na ogólne, niesprecyzowane zalety 
substancji odżywczej lub środka 
spożywczego w odniesieniu do ogólnego 
stanu zdrowia i dobrego samopoczucia 
w takim zakresie, w jakim prawdopodobne 
jest wprowadzenie konsumentów w błąd;

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania w takim 
zakresie, w jakim prawdopodobne jest 
wprowadzenie konsumentów w błąd;

Or. de
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Uzasadnienie

Art. 11 powinien zostać w całości usunięty z propozycji rozporządzenia z tych samych 
powodów co art. 4.
Zakazy w art. 11 odzwierciedlają przekonania zawarte w polityce zdrowotnej i jako takie nie
podlegają podstawie prawnej art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
Pozostają także w sprzeczności z zasadą, że stosowne, naukowo udowodnione informacje 
muszą być dozwolone, oraz z zasadą, że nie istnieją dobre i złe środki spożywcze, jedynie 
dobre i złe nawyki żywieniowe. Ponadto w żaden sposób nie reprezentują one ujednolicenia 
aktów prawnych związanych z żywnością, jako że analogiczne przepisy nie istnieją w żadnym 
z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 198
art. 11 ust. 1 lit. a)

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia;

a) informacje, które wskazują na ogólne, 
niesprecyzowane zalety substancji 
odżywczej lub środka spożywczego 
w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia, chyba że 
informacje te mogą zostać poparte 
naukowo;

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że niektóre informacje o właściwościach zdrowotnych są ogólnie 
akceptowane z naukowego punktu widzenia i – jeżeli można to udowodnić – że powinny być 
z tego powodu dozwolone.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 199
art. 11 ust. 1, lit. b)

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania;

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania, chyba że 
informacje te mogą zostać poparte 
naukowo;

Or. de
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 200
art. 11 ust. 1 lit. c)

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na możliwość 
utraty lub kontroli wagi, lub na okres czasu 
potrzebny do redukcji wagi lub ilość 
możliwych do stracenia kilogramów
w wyniku ich stosowania, jak też na 
zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na okres czasu 
potrzebny do redukcji wagi lub ilość 
możliwych do stracenia kilogramów;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli informacje opierają się na wiedzy naukowej, konieczne jest podanie tej informacji 
konsumentom.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 201
art. 11 ust. 1 lit. c)

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 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie; 

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 i wreszcie na 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie;

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieje całkowicie jasna naukowa definicja sytości: „stan, gdy nie odczuwa się uczucia głodu 
pomiędzy dwoma posiłkami”. Ponadto, gdy tylko będzie dostępna dokumentacja naukowa 
w na temat tego zagadnienia, należy umożliwić przedstawienie jej ekspertom z Europejskiego 
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Urzędu Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 202
art. 11 ust. 1 lit. c)

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 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie;

c) 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;

Or. nl

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 203
art. 11 ust. 1 lit. c)

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 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie;

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 zmniejszenie 
wartości energetycznej w diecie, chyba że 
informacje te mogą zostać poparte naukowo;

Or. de

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Poprawka 204
art. 11 ust. 1 lit. c)

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
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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;

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. 
Jednakże postanowienie to nie dotyczy 
systemów monitoringu diety, które są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno wykluczać systemów monitoringu diety takich jak „kontrola 
wagi”, które mają swoją ustaloną pozycję w Europie i w dobrej wierze zapewniają 
mechanizmy utraty wagi. Obejmuje to etykiety na produktach, których rola w utracie wagi 
jest jasno przedstawiona w kontekście programu.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 205
art. 11 ust. 1 lit. d)

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.

Skreślono

Or. en

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Poprawka 206
art. 11 ust. 1 lit. d)

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 

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 
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brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu.

brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu. To 
ograniczenie nie dotyczy informacji 
podanych przez uznane organizacje, takie 
jak organizacje charytatywne w sektorze 
zdrowia, zaangażowane w propagowanie 
zdrowia publicznego i edukację 
konsumentów w zakresie diety i stylu życia.

Or. en

Uzasadnienie

Związki organizacji charytatywnych z producentami środków spożywczych mogą pozwolić na 
przeznaczanie znacznych kwot na badania, edukację w zakresie zdrowia oraz inicjatywy 
w obszarze opieki i rehabilitacji. Takie relacje pomagają również podnosić poziom wiedzy 
o organizacjach charytatywnych i ich pracy, a kampanie mające na celu gromadzenie 
środków są często prowadzone wokół kluczowych informacji dotyczących zdrowia, 
docierających do dużych grup odbiorców. Informacje podawane w kontekście takich 
związków i kampanii nie powinny być zakazane, jeżeli są podawane przez uznane organizacje 
zaangażowane w propagowanie zdrowia publicznego i edukację konsumentów w zakresie 
diety i stylu życia. 

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 207
art. 11 ust. 1 lit. d)

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.

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, chyba że istnieje ustalony 
i jasny związek między poszczególnymi 
środkami odżywczymi lub składnikami 
i dotyczącą ich poradą niezależnych 
stowarzyszeń lub organizacji 
charytatywnych, albo wywołują wrażenie, 
że brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie podstawa do podania informacji związanej z poradą ze strony organizacji 
zawodowych w sektorze zdrowia publicznego lub akceptacją ze strony organizacji 
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charytatywnych nie jest jasna dla konsumentów. Porada/akceptacja mogą być dokonywane ze 
względów zdrowotnych lub finansowych, o czym jednak konsumenci nie wiedzą. W związku 
z tym powinien zaistnieć jasny związek między środkiem spożywczym oraz powodem, dla 
którego został on polecony/zaakceptowany.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 208
art. 11, ust. 1, lit. d a) (nowa)

da) Informacje o wartościach odżywczych, 
właściwościach zdrowotnych lub inne 
informacje sugerujące, że produkt ma 
szczególną wartość odżywczą dla dzieci, 
chyba że będą one zgodne z wymogami 
art. 4 ust. 1. 

Or. nl

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 209
art. 11 ust. 1 lit. d a) (nowa)

da) informacje dotyczące środków 
odżywczych, zdrowia lub inne informacje 
wskazujące, że produkt posiada szczególną 
wartość odżywczą dla dzieci, chyba że są 
one zgodne z wymogami art. 4 ust. 1.  

Or. en

Uzasadnienie

Dzieci są bardzo podatne na reklamę, która może łatwo wpływać na ich nawyki żywieniowe. 
Dlatego WHO w swojej „Globalnej strategii w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia” 
zaleca „odpowiedzialne praktyki marketingowe wspierające strategię, szczególnie 
w odniesieniu do promocji i marketingu środków spożywczych o wysokiej zawartości 
tłuszczów nasyconych, cukru lub soli, zwłaszcza przeznaczonych dla dzieci”. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 210
art. 11, ust. 1, lit. d a) (nowa)
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da) informacje skierowane wyłącznie do 
dzieci.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwość wykorzystania dzieci jako grupy docelowej dla informacji o właściwościach 
zdrowotnych powinna zostać wykluczona.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 211
art. 11, ust. 1, lit. d a) (nowa)

da) informacje skierowane wyłącznie lub 
głównie do dzieci.

Or. el

Uzasadnienie

Dzieci stanowią dużą i specyficzną grupę konsumentów. Są one jednak podatne na wpływy 
i łatwo można na nie oddziaływać za pomocą wprowadzających w błąd informacji.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 212
art. 11 ust. 1 a (nowy)

1a. Następujące dorozumiane informacje 
dotyczące zdrowia powinny być zabronione: 
informacje, które wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu oraz 
informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych jeżeli nie pochodzą one od 
organizacji uznanych na poziomie 
krajowym uznanych przez Urząd. 

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli informacje opierają się na wiedzy naukowej, konieczne jest podanie tej informacji 
konsumentom. 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 213
art. 11 ust. 2

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem 
szczegółowe wytyczne w celu 
wprowadzenia w życie niniejszego artykułu.

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem 
i organizacjami reprezentującymi przemysł 
spożywczy i konsumentów, szczegółowe 
wytyczne w celu wprowadzenia w życie 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby Komisja również konsultowała się z zainteresowanymi stronami i opierała 
się na ich wiedzy.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 214
art. 11 ust. 2

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem 
szczegółowe wytyczne w celu 
wprowadzenia w życie niniejszego artykułu.

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja 
opublikuje po konsultacji z Urzędem 
szczegółowe wytyczne w celu 
wprowadzenia w życie niniejszego artykułu,
sporządzone zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 23.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy określić, że wytyczne te mają zostać określone przy wykorzystaniu procedury 
komitologii.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 215
art. 11 a (nowy)

Artykuł 11 a

Zakaz informacji skierowanych do dzieci 
Informacje o wartościach odżywczych, 
właściwościach zdrowotnych lub inne 
informacje objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia nie powinny być 
kierowane wyłącznie lub głównie do dzieci. 
Żadne informacje o wartościach 
odżywczych, właściwościach zdrowotnych 
lub inne informacje objęte zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia nie
powinny być dopuszczalne w odniesieniu do 
żadnego produktu objęte zakresem 
dyrektywy Komisji 91/321/EWG z dnia 14 
maja 1991 r. w sprawie preparatów dla 
niemowląt i preparatów pochodnych 1 lub 
dyrektywy Komisji 96/5/WE, Euratom z 
dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie 
przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz 
żywności dla niemowląt i małych dzieci 2.
1 Dz.U. L 175 z 4.07.1991 r., str. 35.
2 Dz.U. L 49 z 28.02.1996 r., str. 17. 

Or. en

Uzasadnienie

Dzieci są bardzo podatne na reklamę, która może łatwo wpływać na ich nawyki żywieniowe. 
Dlatego WHO w swojej „Globalnej strategii w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia” 
zaleca „odpowiedzialne praktyki marketingowe wspierające strategię, szczególnie w 
odniesieniu do promocji i marketingu środków spożywczych o wysokiej zawartości tłuszczów 
nasyconych, cukru lub soli, zwłaszcza przeznaczonych dla dzieci”. 

W celu uniknięcia zastępowania karmienia piersią mieszankami dla niemowląt, konieczne jest 
unikanie informacji na tych produktach zastępczych, zgodnie z rezolucją Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia 55.25 z maja 2002 r. nalegającą, aby jego państwa Członkowskie 
„zapewniły, że wprowadzanie mikroskładników oraz sprzedaż suplementów odżywczych nie 
zastępuje lub zmniejsza wsparcia zrównoważonej praktyki wyłącznego karmienia piersią 
i optymalnego pełnego żywienia” (Światowe Zgromadzenie Zdrowia 55.25, maj 2002 r.).
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Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 216
art. 12 ust. 1

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.

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 obrazowe przykłady związku pomiędzy 
substancją odżywczą lub inną substancją 
a zdrowiem znajdują się na określonej w ust. 
2 liście.

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczenie dokładnego tekstu informacji dotyczącej zdrowia spowoduje znaczne 
czasochłonne obciążenie biurokratyczne, ponieważ firmy będą musiały składać wnioski 
w związku z każdą wersją tekstu informacji. Ponadto będzie to istotnie wykraczać poza 
uzasadnione wysiłki zmierzające do ochrony konsumentów. W związku z tym lista informacji 
dozwolonych powinna tylko zawierać obrazowe przykłady. Wówczas firmy będą mogły 
wykorzystać informacje o tym samym znaczeniu na własną odpowiedzialność. 

Poprawkę złożyli Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 217
art. 12 ust. 1

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 ogólnie uznanych i nie budzących 
wątpliwości danych naukowych, 
zrozumiałych dla przeciętnego konsumenta,
jeśli znajdują się one na określonej w ust. 2 

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 uznanej i nie budzącej 
wątpliwości wiedzy naukowej, zrozumiałej 
dla przeciętnego konsumenta, jeśli związek 
pomiędzy substancją odżywczą lub inną 
substancją a zdrowiem znajduje się na 
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liście. określonej w ust. 2 liście. 

Or. en

Uzasadnienie

Jest bardzo ważne, aby producenci mogli przyjąć sposób, w jaki przekazują informacje 
naukowe i treść informacji w różnych językach, tak aby dopasować się do specyficznego 
kontekstu krajowego. Branża spożywcza musi również mieć możliwość ciągłego dokonywania 
weryfikacji podawanych przez siebie informacji i wiadomości w świetle stale zmieniającego 
się podejścia klientów. Należy rozważyć listę związków między substancjami odżywczymi i 
innymi zamiast listy stałych informacji. 

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 218
art. 12 ust. 1

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 ogólnie uznanych danych 
naukowych, zrozumiałych dla przeciętnego 
konsumenta, jeśli znajdują się one na 
określonej w ust. 2 liście.

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 ogólnie uznanych danych 
naukowych oraz uwzględniających skład 
całego środka spożywczego, zrozumiałych 
dla przeciętnego konsumenta, jeśli znajdują 
się one na określonej w ust. 2 liście.

Or. en

Uzasadnienie

Sugerowane brzmienie niniejszego artykułu wydaje się wyłączać informacje dotyczące 
zdrowia opisujące ogólną rolę niektórych całościowych środków spożywczych, takich jak 
owoce, warzywa czy ziarna. Jest to nieuzasadnione ograniczenie i w związku z tym należy 
odpowiednio zmienić treść niniejszego artykułu.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 219
art. 12 ust. 1

1. W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 1. W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 
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dozwolone jest podawanie informacji 
o właściwościach zdrowotnych, które 
odnoszą się do znaczenia danej substancji 
odżywczej lub innej substancji dla wzrostu, 
rozwoju i normalnego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanego na 
podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych, zrozumiałych dla przeciętnego 
konsumenta, jeśli znajdują się one na 
określonej w ust. 2 liście.

dozwolone jest podawanie informacji 
o właściwościach zdrowotnych, które 
odnoszą się do znaczenia danej substancji 
odżywczej lub innej substancji dla wzrostu, 
rozwoju i funkcjonowania fizjologicznego 
organizmu, podawanego na podstawie 
ogólnie uznanej wiedzy naukowej, 
zrozumiałej dla przeciętnego konsumenta,
jeśli opierają się one na określonej w ust. 2 
liście.

Or. en

Uzasadnienie

Lista zawierająca dobrze ustalone informacje zredukuje biurokratyczny wpływ 
zaproponowanego rozporządzenia na mniejsze i średnie firmy, spowodowany obszerną 
dokumentacją wymaganą na potrzeby zezwolenia. Taka lista zredukuje również ciężar dla 
Urzędu. Jednakże w celu zapewnienia, iż lista ta będzie możliwie jak najobszerniejsza, należy 
umożliwić proponowanie informacji do niej nie tylko Państwom Członkowskim, ale również 
zainteresowanym stronom (np. grupom konsumentów i branży). 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 220
art. 12, ust. 1

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, podawanych na 
podstawie uznanych i niebudzących 
wątpliwości wyników badań naukowych, 
zrozumiałych dla przeciętnego konsumenta, 
jeśli znajdują się one na liście określonej 
w ust. 2.

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, podawanych na 
podstawie uznanych i niebudzących 
wątpliwości i odpowiednio uzasadnionych 
wyników badań naukowych, zrozumiałych 
dla przeciętnego konsumenta, jeśli znajdują 
się one na liście określonej w ust. 2. 

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez odniesienie do właściwie uzasadnionych danych naukowych poprawka ma na celu 
zapewnienie, że wymóg dotyczący naukowych dowodów jest rozsądny i możliwy do 
wypełnienia.



AM\555844PL.doc 127/141 PE 353.660v01-00

PL

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 221
art. 12 ust. 1

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 normalnego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanego na 
podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych, zrozumiałych dla przeciętnego 
konsumenta, jeśli znajdują się one na 
określonej w ust. 2 liście.

1. W drodze odstępstwa od procedury 
udzielania zezwolenia, o której mowa w 
art. 10 ust. 1 dozwolone jest podawanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych, 
które odnoszą się do znaczenia danej 
substancji odżywczej lub innych substancji 
dla wzrostu, rozwoju i funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanego na 
podstawie ogólnie uznanej wiedzy naukowej, 
zrozumiałej dla przeciętnego konsumenta,
jeśli opierają się one na określonej w ust. 2 
liście.

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 222
art. 12 ust. 1

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 normalnego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanego na 
podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych, zrozumiałych dla przeciętnego 
konsumenta, jeśli znajdują się one na 
określonej w ust. 2 liście.

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 normalnego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanego na 
podstawie ogólnie uznanej wiedzy 
naukowej, zrozumiałej dla przeciętnego 
konsumenta, jeśli znajdują się one na 
określonej w ust. 2 liście.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „ogólnie przyjęte dane” nie został zdefiniowany. Celem poprawki jest 
doprecyzowanie tego punktu. 
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Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 223
art. 12 ust. 1

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 normalnego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanego na 
podstawie ogólnie uznanych danych 
naukowych, zrozumiałych dla przeciętnego 
konsumenta, jeśli znajdują się one na 
określonej w ust. 2 liście. 

1. W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 
dozwolone jest podawanie informacji 
o właściwościach zdrowotnych, które 
odnoszą się do znaczenia danego środka 
spożywczego, substancji odżywczej lub innej 
substancji dla wzrostu, rozwoju i 
normalnego funkcjonowania fizjologicznego 
organizmu, podawanego na podstawie 
ogólnie uznanych danych naukowych, 
zrozumiałych dla docelowego konsumenta,
jeśli znajdują się one na określonej w ust. 2 
liście. 

Or. en

Uzasadnienie

Lista informacji opartych na ogólnie przyjętych danych naukowych powinna obejmować 
informacje dotyczące środków spożywczych, o których wiadomo, że mają wpływ na redukcję 
ryzyka niektórych chorób, takich jak rola owoców i warzyw w zmniejszaniu ryzyka 
zachorowania na niektóre odmiany raka. Informacje są często kierowane do poszczególnych 
grup lub podgrup społeczeństwa, które mogą posiadać wyższy poziom wiedzy na temat 
konkretnych środków spożywczych, substancji odżywczych lub innych substancji niż 
przeciętny konsument. 

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Poprawka 224
art. 12 ust. 2

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.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji 
nie później niż ... [w rok po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym uchwalono niniejsze 
rozporządzenie] listy związków 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] 

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] 
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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. 

wspólnotową listę związków 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.

Zmiany do tej listy wprowadza się 
z inicjatywy samej Komisji lub na wniosek 
Państwa Członkowskiego w drodze 
postępowania określonego w art. 23 ust 2. 

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 225
art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2

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.

2. Państwa Członkowskie i zainteresowane 
strony (czyli głównie grupy konsumentów 
i przedstawiciele branży spożywczej) 
przekażą Komisji nie później niż ... [w rok 
po ostatnim dniu miesiąca, w którym 
uchwalono niniejsze rozporządzenie] listy
związków z dietą/zdrowiem 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. 

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 związków 
z dietą/zdrowiem zgodnie z ust. 1, które 
podają znaczenie danej substancji odżywczej 
lub innej substancji dla wzrostu, rozwoju 
i prawidłowego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Zainteresowanym stronom należy zapewnić możliwość przedstawiania projektów Komisji 
w zakresie związków z dietą/zdrowiem oraz możliwość modyfikacji listy. Ze względów 
praktycznych lista nie powinna zawierać dokładnego brzmienia informacji, ale raczej ogólne 
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odniesienie do związków z dietą/zdrowiem (np. wapno – stabilizacja gęstości kości). 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 226
art. 12, ust. 2, akapit pierwszy i drugi

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. 

2. Po konsultacji z zainteresowanymi 
stronami, Państwa Członkowskie przekażą 
Komisji nie później niż ... [w rok po 
ostatnim dniu miesiąca, w którym 
uchwalono niniejsze rozporządzenie] listy
relacji między pomiędzy substancją 
odżywczą / inną substancją a funkcją 
zgodnie z ust. 1. 

Po skonsultowaniu się z Urzędem Komisja 
w drodze postępowania określonego 
w art. 23 przyjmie 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. 

Po skonsultowaniu się z Urzędem Komisja 
w drodze postępowania określonego 
w art. 23 przyjmie nie później niż ... [w trzy 
lata od ostatniego dnia miesiąca uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia] wspólnotową 
listę dopuszczalnych relacji między 
pomiędzy substancją odżywczą / inną 
substancją a funkcją zgodnie z ust. 1, które 
podają znaczenie danej substancji odżywczej 
lub innej substancji dla wzrostu, rozwoju 
i prawidłowego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu. 

Or. fr

Uzasadnienie

Przyjęcie listy związków pomiędzy składnikami / substancjami odżywczymi oraz ich funkcjami 
jest preferowane zamiast listy informacji, która byłaby restrykcyjna.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 227
art. 12 ust. 2 pkt 1

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.

2. Państwa Członkowskie i zainteresowane 
strony (czyli głównie grupy konsumentów 
i przedstawiciele branży spożywczej) 
przekażą Komisji nie później niż ... [w rok 
po ostatnim dniu miesiąca, w którym 
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uchwalono niniejsze rozporządzenie] listy
informacji zgodnie z ust. 1. 

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 228
art. 12 ust. 3

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 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. 

3. Od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przedsiębiorcy z sektora 
spożywczego mogą aż 12 miesięcy po 
uchwaleniu ustanowionej w drugim punkcie
ust. 2 listy podawać na własną 
odpowiedzialność informacje 
o właściwościach zdrowotnych, określone 
w ust. 1, jeśli stosują się one do niniejszego 
rozporządzenia i odnośnych przepisów 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje te opisują ogólnie uznaną rolę substancji odżywczych lub innych substancji, są 
zrozumiałe i nie wprowadzają w błąd konsumentów. W związku z tym należy przyznać 
odpowiedni okres przejściowy dla branży spożywczej w celu opróżnienia magazynów i zmiany
etykiet. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 229
art. 13

Artykuł 13
Informacje o zmniejszeniu ryzyka 

zachorowania 
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 

skreślono
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niniejsze rozporządzenie.
2. Oprócz ogólnych wymogów zawartych 
w niniejszym rozporządzeniu oraz 
wymogów szczegółowych ust. 1, dla 
zmniejszenia ryzyka zachorowania, na 
etykiecie powinno się również znaleźć 
stwierdzenie, że z każdą chorobą wiąże się 
wiele czynników ryzyka i że zmiana jednego 
z nich może lecz nie musi przynieść 
korzystnego efektu.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można przewidzieć możliwości zatwierdzania informacji dotyczących zmniejszenia 
zagrożenia chorobami; jakiekolwiek działania mające na celu zapobieganie czy leczenie 
patologii powinny podlegać diagnostyce medycznej, i jeżeli jest to konieczne, diecie 
przepisanej przez specjalistę z sektora ochrony zdrowia.

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Chris Davies

Poprawka 230
art. 13

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. 

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

2. Oprócz ogólnych wymogów zawartych 
w niniejszym rozporządzeniu oraz 
wymogów szczegółowych ust. 1, dla 
zmniejszenia ryzyka zachorowania, na 
etykiecie powinno się również znaleźć 
stwierdzenie, że z każdą chorobą wiąże się 
wiele czynników ryzyka i że zmiana jednego 
z nich może lecz nie musi przynieść 
korzystnego efektu. 

2. Oprócz ogólnych wymogów zawartych 
w niniejszym rozporządzeniu oraz 
wymogów szczegółowych ust. 1, dla 
zmniejszenia czynnika ryzyka 
zachorowania, na etykiecie powinno się 
również znaleźć stwierdzenie, że z każdą 
chorobą wiąże się wiele czynników ryzyka 
i że zmiana jednego z nich może lecz nie 
musi przynieść korzystnego efektu. 

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania zgodności tego artykułu z poprawkami proponowanymi do art. 2, 
konieczna jest zmiana użytego sformułowania, tak by „czynnik ryzyka zachorowań” zastąpił 
„ryzyko zachorowań.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 231
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 otrzymały 
zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. 

1. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 
dyrektywy 2000/13/WE można podawać 
informacje odnoszące się do zmniejszenia 
ryzyka zachorowań, jeśli zostało o nich 
przekazane powiadomienie zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem. 

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z konieczności z poprawki do art. 10 ust. 1 oraz zmiany w procedurze 
powiadamiania określonej w tym artykule

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 232
art. 14 ust. 1

1. W celu uzyskania przewidzianego w art. 
10 ust. 1 zezwolenia należy złożyć wniosek 
do Urzędu.

1. W celu uzyskania przewidzianego w art. 
10 ust. 1 zezwolenia należy złożyć wniosek
zgodnie z następującymi postanowieniami.
1a. Wniosek powinien zostać przesłany do 
kompetentnych władz krajowych Państwa 
Członkowskiego.

Urząd: a) Kompetentne władze krajowe:
a) potwierdza pisemnie otrzymanie wniosku 
w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia. 
W potwierdzeniu tym podana jest data 
wpłynięcia wniosku;

i) potwierdzają pisemnie otrzymanie danego 
wniosku przez wnioskodawcę w ciągu 14 
dni od daty jego wpłynięcia. 
W potwierdzeniu tym podana jest data 
wpłynięcia wniosku;

ii) bezzwłocznie informują Europejski 
Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
(zwany dalej „Urzędem”); oraz
iii) udostępniają Urzędowi wniosek 
i wszelkie informacje dodatkowe 
przedstawione przez wnioskodawcę.
b) Urząd

b) bezzwłocznie powiadamia Państwa i) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
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Członkowskie oraz Komisję o wniosku 
i udostępnia im sam wniosek, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;

Członkowskie oraz Komisję o wniosku 
i 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.

ii) udostępnia opinii publicznej streszczenie 
dossier, wymienione w ust. 3 lit. f. Opinia 
publiczna ma możliwość skomentowania 
dossier w ciągu czterech tygodni po jego 
publikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zdecentralizowaną procedurę powinno się zastąpić procedurą scentralizowaną, która dałaby 
EFSA rolę podobną do roli FDA. Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał, że jego 
zdaniem EFSA powinna być niezależną agencją oceny ryzyka i informowania o ryzyku, która 
nie podejmuje centralnych zadań zarządzania ryzykiem.
Opinia publiczna powinna mieć możliwość komentowania złożonego dossier w określonych 
ramach czasowych w celu wyrażenia obaw lub/i zadania dodatkowych pytań zarówno do 
wnioskodawcy jak i naukowców. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 233
art. 14, tytuł i ust. 1

Wniosek o udzielenie zezwolenia Zgłoszenie
1. W celu uzyskania przewidzianego w art.
10 ust. 1 zezwolenia należy złożyć wniosek
do Urzędu.

1. Producent, jeśli produkt jest umieszczany 
po raz pierwszy na rynku lub, w przypadku 
produktu wytwarzanego w kraju trzecim, 
jego importer, składa określone w art. 10 
ust. 1 zgłoszenie do Urzędu.

Urząd: Urząd:

a) potwierdza pisemnie otrzymanie wniosku 
w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia. W 
potwierdzeniu tym podana jest data 
wpłynięcia wniosku;

a) potwierdza pisemnie otrzymanie 
zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty jego 
wpłynięcia. W potwierdzeniu tym podana 
jest data wpłynięcia zgłoszenia;

b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o wniosku i 
udostępnia im sam wniosek, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;

b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o zgłoszeniu i 
udostępnia im samo zgłoszenie, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez producenta 
lub importera informacje dodatkowe;

c) udostępnia opinii publicznej streszczenie
dossier, wymienione w ust. 3 lit. f.

c) udostępnia opinii publicznej streszczenie
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dossier, wymienione w ust. 3 lit. f.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję procedura udzielania zezwolenia jest zastąpiona mniej 
uciążliwą procedurą zgłoszeniową. Utrzymanie wymogu przedstawienia odpowiednich 
dokumentów zapewnia, że właściwe władze mają wszelkie niezbędne informacje. 
Najważniejszą różnicą między tym systemem a systemem zaproponowanym przez Komisję jest 
to, że nie trzeba w każdym przypadku przechodzić długiej procedury udzielania zezwolenia. 

Jeśli pojawią się wątpliwości co do naukowego uzasadnienia, to przedkładane w ramach 
procedury zgłoszeniowej informacje nadal oznaczają możliwość przeprowadzenia 
niezbędnego dochodzenia.

Zgodnie ze zwykłą nowoczesną procedurą administracyjną należy korzystać z elektronicznych 
środków komunikacji w celu uproszczenia postępowań administracyjnych. Jest to także ważne 
ze względu na zapewnienie łatwiejszego dostępu MŚP do procedur administracyjnych.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 234
art. 14, tytuł i ust. 1

Wniosek o udzielenie zezwolenia Zgłoszenie
1. W celu uzyskania przewidzianego w art.
10 ust. 1 zezwolenia należy złożyć wniosek
do Urzędu.

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1, zgłoszenie należy 
złożyć do Urzędu.

Urząd: Urząd:

a) potwierdza pisemnie otrzymanie wniosku 
w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia. W 
potwierdzeniu tym podana jest data 
wpłynięcia wniosku;

a) potwierdza pisemnie otrzymanie 
zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty jego 
wpłynięcia. W potwierdzeniu tym podana 
jest data wpłynięcia zgłoszenia;

b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o wniosku i 
udostępnia im sam wniosek, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;

b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o zgłoszeniu i 
udostępnia im samo zgłoszenie, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez producenta 
lub importera informacje dodatkowe;

c) udostępnia opinii publicznej streszczenie 
dossier, wymienione w ust. 3 lit. f..

c) udostępnia opinii publicznej streszczenie 
dossier, wymienione w ust. 3 lit. f.

Or. de
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wypływa w sposób nieunikniony z poprawki art. 10 ust. 1 i wprowadzonej 
nią zmiany procedury zgłoszeniowej.

Poprawkę złożyli Avril Doyle, John Bowis

Poprawka 235
art. 14 ust. 1 lit. a)

a) potwierdza pisemnie otrzymanie wniosku 
w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia. 
W potwierdzeniu tym podana jest data 
wpłynięcia wniosku;

a) potwierdzają pisemnie otrzymanie 
wniosku przez wnioskodawcę w ciągu 14 
dni od daty jego wpłynięcia. 
W potwierdzeniu tym podana jest data 
wpłynięcia wniosku;

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 236
art. 14 ust. 1 lit. b)

b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o wniosku 
i udostępnia im sam wniosek, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 14.1 lit. b) i c) powinny zostać skreślone w celu ochrony poufności 
złożonych dokumentów aż do chwili podjęcia decyzji. Przejrzystość prawo do informacji są 
wypełniane poprzez postanowienia art. 15.5 i 15.6.

Poprawkę złożyli Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Poprawka 237
art. 14 ust. 1 lit. c)

c) udostępnia opinii publicznej streszczenie 
dossier, wymienione w ust. 3 lit. f.

Skreślono
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Or. en

Uzasadnienie

Dostęp opinii publicznej do dossier od chwili złożenia wniosku nie wydaje się uzasadniony. Z 
jednej strony byłby sprzeczny z wszelką klauzulą tajemnicy handlowej, a z drugiej 
zaszkodziłby czytelności dokumentów jako całości dla opinii publicznej.

Poprawkę złożyły Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 238
art. 14 ust. 2, wprowadzenie

2. Do wniosku należy załączyć następujące
informacje i dokumenty:

2. Do zgłoszenia należy załączyć 
następujące informacje i dokumenty:

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer, 

Poprawka 239
art. 14, ust. 2, lit. a)

a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny wnioskodawcy;

a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny producenta lub 
importera,

Or. de

Uzasadnienie

Weryfikacja sformułowania została zastąpiona zakomunikowaniem zawartości wiadomości. 
Komisja chce, aby Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności sprawdzał sformułowanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych. Jednakże EFSA jest odpowiedzialny tylko za 
naukową ocenę i nie ma kompetencji ani możliwości przeprowadzania ekspertyz w 
odniesieniu do kwestii komunikacyjnych.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 240
art. 14, ust. 2, lit. a)
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a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny wnioskodawcy;

a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny producenta lub 
importera;

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 241
art. 14, ust. 2, lit. d)

d) kopie wyników innych naukowych badań, 
które mają znaczenie dla informacji o 
właściwościach zdrowotnych;

d) kopie wyników innych naukowych badań, 
które mają znaczenie dla informacji o 
właściwościach zdrowotnych; naukowe 
uzasadnienie informacji o właściwościach 
zdrowotnych jest proporcjonalne w 
stosunku do istoty korzyści, jakich domaga 
się podmiot żądający zatwierdzenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w rozporządzeniu powołującym Europejski Urząd 
Bezpieczeństwa Żywności, również niniejsze rozporządzenie powinno ustanawiać stopnie 
proporcjonalności w odniesieniu do istoty informacji sporządzonych dla produktu: zatem 
stopień naukowego uzasadnienia wymaganego dla informacji związanych ze zmniejszeniem 
ryzyka choroby musi być wyższy niż stopień wymagany dla informacji użytkowych.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 242
art. 14, ust. 2, lit. e)

e) propozycję sformułowania – we 
wszystkich językach Wspólnoty – informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz ze 
szczególnymi sposobami użycia;

e) propozycję sformułowania informacji o 
właściwościach zdrowotnych;

Or. de
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 243
art. 14, ust. 2, lit. e)

e) propozycję sformułowania – we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) propozycję przekazującego identyczną 
wiadomość sformułowania – we wszystkich 
językach Wspólnoty – informacji o 
właściwościach zdrowotnych, której dotyczy 
zezwolenie, w razie potrzeby wraz ze 
szczególnymi sposobami użycia;

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję procedura udzielania zezwolenia jest zastąpiona mniej 
uciążliwą procedurą zgłoszeniową. Utrzymanie wymogu przedstawienia odpowiednich 
dokumentów zapewnia, że właściwe władze mają wszelkie niezbędne informacje. 
Najważniejszą różnicą między tym systemem, a systemem zaproponowanym przez Komisję, 
jest to, że nie trzeba w każdym przypadku przechodzić długiej procedury udzielania 
zezwolenia. 

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 244
art. 14, ust. 2, lit. e)

e) propozycję sformułowania – we 
wszystkich językach Wspólnoty – informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) propozycję sformułowania informacji o 
właściwościach zdrowotnych, której dotyczy 
zezwolenie, we wszystkich językach 
Wspólnoty, w których wnioskodawca 
zamierza się informacją posługiwać, w 
razie potrzeby wraz ze szczególnymi 
sposobami użycia;

Or. nl

Uzasadnienie

Wiele środków spożywczych jest rozprowadzanych tylko na ograniczonym obszarze. Nie 
można zmuszać producentów działających tylko w jednym Państwie Członkowskim lub w 
ograniczonej liczbie Państw Członkowskich do płacenia drogim agencjom tłumaczeń za 
tłumaczenie ich informacji na języki, których nigdy nie będą używać.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 245
art. 14 ust. 2 lit. e)

e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) obrazowy przykład brzmienia i treści 
w językach krajów gdzie produkt ma być 
wprowadzany na rynek, informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg tłumaczenia zaproponowanej informacji w językach wszystkich Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej jest niepotrzebny i nadmiernie kłopotliwy, szczególnie jeżeli 
produkt ma być wprowadzany na rynek tylko w jednym lub kilku krajach.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 246
art. 14 ust. 2 lit. e)

e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) obrazowy przykład brzmienia informacji 
w języku, w którym dossier zostało 
przedstawione Urzędowi oraz w razie 
potrzeby wraz ze szczególnymi sposobami 
użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Związek naukowy i znaczenie informacji może i powinno podlegać uprzedniej akceptacji, 
jednak konieczne jest udzielenie producentom pewnego stopnia elastyczności w podawaniu 
informacji dotyczących diety i zdrowia konsumentom. Podczas gdy ogólny komunikat 
pozostanie taki sam, elastyczność w przekazaniu tego komunikatu pozwoli producentom na 
podążanie za dynamiką rynku i zmianami w stanie wiedzy konsumentów. Konieczne jest 
rozróżnienie pomiędzy związkiem naukowym i sposobem podania informacji. 

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 247
art. 14, ust. 2, lit. e)
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e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) propozycję sformułowania informacji o 
właściwościach zdrowotnych, której dotyczy 
zezwolenie, w razie potrzeby wraz ze 
szczególnymi sposobami użycia;

Or. fi

Uzasadnienie

Wymóg przedłożenia przez wnioskodawców sformułowania we wszystkich urzędowych 
językach Wspólnoty jest zbędnie uciążliwy dla podmiotów gospodarczych, nie tylko dla MŚP. 
Istnieją różne tradycje przedstawiania informacji na różnych obszarach językowych i 
kulturowych. Właściwsze byłoby pozostawienie oceny sformułowania informacji w różnych 
językach ekspertom Państw Członkowskich, na przykład jako części procedury zatwierdzania 
informacji (procedura komisji regulacyjnej).

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 248
art. 14 ust. 2 lit. e)

e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) propozycję sformułowania - w języku 
(językach) Państwa Członkowskiego 
(Państw Członkowskich) gdzie konieczne 
jest zezwolenie na użytkowanie - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność tłumaczenia informacji na każdy z języków Wspólnoty stanowi poważne 
obciążenie, szczególnie dla MŚP. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których produkty 
przeznaczone są na rynki jednego lub dwóch Państw Członkowskich. Właściwe byłoby 
zastosowanie rozsądnego i proporcjonalnego podejścia – takiego jak potrzeba języka 
(języków) kraju (krajów) gdzie informacje te będą podawane – które powinno być 
odzwierciedlone w zasadach do ustalenia na mocy art. 14 ust. 3 zgodnie z procedurą zawartą 
w art. 23 ust. 2.   

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jules Maaten

Poprawka 249
art. 14, ust. 2, lit. e)
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e) propozycję sformułowania – we 
wszystkich językach Wspólnoty – informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) propozycję sformułowania - w języku
wspólnotowym - informacji o 
właściwościach zdrowotnych, której dotyczy 
zezwolenie, w razie potrzeby wraz ze 
szczególnymi sposobami użycia;

Or. de

Uzasadnienie

Zbyt dużym wymogiem byłoby żądanie od wnioskodawców, zwłaszcza od małych i średnich 
spółek, oszacowania odpowiedniego sformułowania we wszystkich językach Wspólnoty. 
Można uniknąć zbędnych biurokratycznych wydatków i wysokich kosztów dla wnioskodawców 
poprzez żądanie od nich przedłożenia sformułowania jedynie w jednym języku Wspólnoty.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 250
art. 14, ust. 2, lit. e)

e) propozycję sformułowania – we 
wszystkich językach Wspólnoty – informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) słowa kluczowe - we wszystkich językach 
Wspólnoty - informacji o właściwościach 
zdrowotnych, której dotyczy zezwolenie, w 
razie potrzeby wraz ze szczególnymi 
sposobami użycia;

Or. de

Uzasadnienie

Sprawdzanie naukowego uzasadnienia informacji jest zadaniem Europejskiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Żywności. Nie jest to kwestia badania specyficznego sformułowania.

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 251
art. 14 ust. 2 lit. e)

e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) istotne elementy sformułowania 
informacji, we wszystkich językach 
Wspólnoty, oraz, w razie potrzeby, 
szczególne sposoby użycia;

Or. en
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Uzasadnienie

Procedura zaproponowana przez Komisję nie bierze pod uwagę potrzeby uwzględnienia 
ewoluowania poziomu wiedzy konsumentów i ich sposobów postrzegania (których nie da się 
wcześniej przewidzieć). To mogłoby spowodować sytuację, w której producenci będą 
wnioskować o akceptację różnych sformułowań w celu określenia związku, który już został 
zaakceptowany, co równałoby się z podwojeniem pracy Europejskiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Żywności.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 252
art. 14 ust. 2 lit. e)

e) propozycję sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty - informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, w razie potrzeby wraz 
ze szczególnymi sposobami użycia;

e) istotne elementy sformułowania, we 
wszystkich językach Wspólnoty, informacji 
o właściwościach zdrowotnych, której 
dotyczy zezwolenie, oraz, w razie potrzeby, 
szczególne sposoby użycia;

Or. en

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 253
art. 14 ust. 2 lit. e a) (nowa)

ea) dane naukowe odpowiednie do 
charakteru korzyści, o których mówi dana 
informacja 

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy związek pomiędzy naukowym uzasadnieniem oraz znaczeniem informacji może 
być przedmiotem akceptacji, konieczne jest udzielenie producentom pewnego stopnia 
elastyczności dotyczącej sposobu podawania informacji. W obecnej formie projekt Komisji 
tego nie uwzględnia.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 254
art. 14, ust. 2, lit. e a) (nowa)
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ea) próbkę zaproponowanego dla środków 
spożywczych opakowania, na którym 
zostanie umieszczona informacja, wyraźnie 
wskazującą sformułowanie informacji i 
użytą etykietę;

Or. fr

Uzasadnienie

Na mocy art. 24 Państwa Członkowskie mają prawo żądania próbki etykietowania użytego 
dla żywności, dla której producent tworzy informację.

Jako część procedury zatwierdzania informacji o właściwościach zdrowotnych, do której 
odnosi się niniejszy art. 14, oprócz zaproponowanego sformułowania informacji, dla której 
występuje się o zatwierdzenie, należy dostarczyć także próbkę zaproponowanego opakowania 
i użytej etykiety. W przypadku informacji, zarówno zawartość, jak i forma są równie ważne i 
mogą mieć większy lub mniejszy wpływ na podejście potencjalnych nabywców.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 255
art. 14 ust. 3

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.

3. Przepisy wykonawcze do niniejszego 
artykułu, wraz z wymogami dotyczącymi 
przygotowania i formy wniosku, zostaną 
określone po konsultacji z Urzędem oraz z 
grupą konsumentów, w celu dokonania 
oceny postrzegania i zrozumienia 
informacji zgodnie z postępowaniem 
przewidzianym w art. 23 ust.2.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz uznania określenia zdefiniowanego zakresu informacji, jakie należy przedstawić, jako 
istotnego elementu, równie ważne jest sprawdzenie postrzegania informacji, co może być 
osiągnięte poprzez konsultację z grupą konsumentów w ramach procedury udzielania 
zezwolenia. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 256
art. 14 ust. 3
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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.

3. Przepisy wykonawcze do niniejszego 
artykułu, wraz z wymogami dla 
przygotowania i formy wniosku, będą 
odzwierciedlać potrzebę pominięcia 
niepotrzebnych obciążeń nałożonych na 
wnioskodawców i Urząd oraz zostaną 
określone po konsultacji z Urzędem zgodnie 
z postępowaniem przewidzianym w art. 23 
ust.2.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury powinny być proporcjonalne. Znaczną grupę wnioskodawców mogą stanowić MŚP 
i nie powinno się wymagać więcej danych niż jest to konieczne, aby potwierdzić daną 
informację. Przepisy wykonawcze powinny odzwierciedlać te uwarunkowania. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 257
art. 14, ust. 3

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.

3. Przepisy wykonawcze do niniejszego 
artykułu, wraz z wymogami dotyczącymi
przygotowania i formy zgłoszenia, zostaną 
określone po konsultacji z Urzędem zgodnie 
z postępowaniem przewidzianym w art. 23 
ust.2.

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 258
art. 14, ust. 3 a (nowy)

3a. Należy udzielić zasadniczej pomocy 
MŚP w przygotowywaniu dossier i jeśli 
zachodzi taka potrzeba, zawrzeć 
porozumienia w sprawie wyłączeń, tak aby 
umożliwić MŚP wypełnienie nowych 
obowiązków właściwych dla niniejszego 
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rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można karać MŚP wdrażając nowy system.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 259
art. 14, ust. 4

4. Przed datą wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia Urząd opublikuje 
szczegółowe wytyczne w celu ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowania i 
przedstawienia wniosków.

4. Przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Urząd opublikuje 
szczegółowe wytyczne w celu ułatwienia 
producentom lub importerom
przygotowania i przedstawienia wniosków.

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 260
art. 14 ust. 4

4. Przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Urząd opublikuje 
szczegółowe wytyczne w celu ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowania 
i przedstawienia wniosków.

4. Przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Urząd opublikuje 
szczegółowe wytyczne w celu ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowania 
i przedstawienia wniosków. Zasady 
dotyczące przygotowania i przedstawienia 
wniosku powinny obejmować 
postanowienia dające wnioskodawcy prawo 
do obrony jego wniosku przed Urzędem. 
Postanowienie to wyraźnie obejmuje prawo 
do przedstawienia dodatkowych danych 
w trakcie oceny dossier przez Urząd. 

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące akceptacji informacji powinny oferować wnioskodawcom możliwość 
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przedstawienia argumentów wspierających tezy wyszczególnione w dossier oraz, jeśli będzie 
to konieczne, uzupełnienia dossier i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 261
art. 14 a (nowy)

Artykuł 14 a
Uzasadniona opinia Komisji i ekspertyza 

Urzędu
1. Komisja może, w ciągu czterech miesięcy 
od przedłożenia zgłoszenia, zgodnie z art. 
10 ust. 1, dostarczyć Urzędowi uzasadnioną 
opinię, jeśli uważa, że informacja o 
właściwościach zdrowotnych nie spełnia 
ogólnych wymogów, określonych w 
rozdziale II lub wymogów szczególnych 
niniejszego rozdziału.
2. Dostarczenie uzasadnionej opinii 
oznacza wezwanie Urzędu do wydania 
ekspertyzy w sprawie zgodności informacji 
o właściwościach zdrowotnych z ogólnymi 
wymogami określonymi w rozdziale II lub 
wymogami szczególnymi niniejszego 
rozdziału. 
3. Urząd niezwłocznie powiadamia 
producenta lub importera o konieczności 
zaprzestaniu używania informacji o 
właściwościach zdrowotnych do czasu
- wydania decyzji pozytywnej zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 lub
- upływu okresu sześciu miesięcy od chwili 
otrzymania zgłoszenia, zgodnie z art. 10 ust. 
1, bez wydania jakiejkolwiek decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ustanawia szczegółowe ustalenia dla „uzasadnionej opinii Komisji”.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 262
art. 15, ust. 1

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.

1. W przypadku zaistnienia wątpliwości 
dotyczących naukowego uzasadnienia 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
Urząd, na żądanie Komisji, może zostać
wezwany do sporządzenia ekspertyzy. Przy 
przygotowywaniu ekspertyzy Urząd stara się 
dotrzymać terminu trzech miesięcy od daty 
wpłynięcia zgłoszenia. Termin ten ulega 
odroczeniu w przypadku, gdy Urząd zgodnie 
z ust. 2 zwróci się do producenta lub 
importera o informacje dodatkowe.

Komisja może zakazać dalszego używania 
informacji o właściwościach zdrowotnych w 
przypadku zaistnienia poważnych 
zastrzeżeń w stosunku do jej naukowego 
uzasadnienia, tak że nie można spodziewać 
się wydania pozytywnej ekspertyzy przez 
Urząd.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika w sposób nieunikniony z poprawki do art. 10 ust. 1 oraz zmiany 
określonej w nim procedury zgłoszeniowej.

Poprawkę złożyli Renate Sommer

Poprawka 263
art. 15, ust. 1

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.

1. Przy przygotowywaniu ekspertyzy Urząd 
przestrzega terminu sześciu miesięcy od 
daty wpłynięcia uzasadnionej opinii 
Komisji. Termin ten ulega odroczeniu w 
przypadku, gdy Urząd zgodnie z ust. 2 
zwróci się do wnioskodawcy o informacje 
dodatkowe.

Or. de
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Uzasadnienie

Niniejsze sformułowanie zapewni wiarygodne terminy na decyzję.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 264
art. 15, ust. 1

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.

1. Przy przygotowywaniu ekspertyzy Urząd 
przestrzega terminu sześciu 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.

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 265
art. 15 ust. 2

2 Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie.

2. Wnioskodawca powinien mieć 
bezpośredni dostęp do kompetentnego 
panelu Urzędu, w tym prawo do możliwości 
wysłuchania go oraz prawo do 
przedstawienia dodatkowej dokumentacji 
do dossier.

Or. en

Uzasadnienie

Wykreślenie opcji otwartego katalogu dokumentów wymaganych w procesie uzyskiwania 
zgody na zezwolenie w odniesieniu do informacji zabezpieczy proces uzyskiwania zgody przed 
uznaniowością urzędników. Z drugiej strony należy dać wnioskodawcy możliwość 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i w razie konieczności, uzupełnienia dossier.
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 266
art. 15, ust. 2

2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie.

2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do producenta lub importera o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie.

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 267
art. 15, ust. 2

2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie.

2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie. Wnioskodawca ma możliwość 
nawiązania bezpośredniego kontaktu z 
ekspertami Urzędu oraz, jeśli zajdzie 
potrzeba, żądania przesłuchania.

Or. fr

Uzasadnienie

Wnioskodawca powinien mieć prawo do wysłuchania przez ekspertów Urzędu, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, aby dostarczyć niezbędnych dodatkowych informacji.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 268
art. 15, ust. 3

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd
sprawdza:

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd
sprawdza:

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

a) czy informacja o właściwościach 
zdrowotnych podparta jest danymi 
naukowymi; 

b) czy sformułowanie informacji o b) czy informacja o właściwościach 
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właściwościach zdrowotnych odpowiada 
kryteriom niniejszego rozporządzenia; 

zdrowotnych odpowiada kryteriom 
niniejszego rozporządzenia; 

c) czy proponowane sformułowanie
informacji o właściwościach zdrowotnych 
jest dla konsumenta zrozumiałe, pełne i 
czytelne.

c) czy informacja o właściwościach 
zdrowotnych jest dla konsumenta 
zrozumiała, pełna i czytelna.

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 269
art. 15, ust. 3

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd
sprawdza:

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd
sprawdza:

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

a) czy proponowane sformułowania 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
podparte są danymi naukowymi; 

b) czy sformułowanie informacji o 
właściwościach zdrowotnych odpowiada
kryteriom niniejszego rozporządzenia;

b) czy sformułowania informacji o 
właściwościach zdrowotnych odpowiadają
kryteriom niniejszego rozporządzenia;

c) czy proponowane sformułowanie
informacji o właściwościach zdrowotnych 
jest dla konsumenta zrozumiałe, pełne i 
czytelne.

c) czy proponowane sformułowania
informacji o właściwościach zdrowotnych są
dla konsumenta zrozumiałe, pełne i czytelne.

Or. de

Uzasadnienie

Zadaniem Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności jest przeprowadzanie naukowej 
oceny sformułowania informacji o właściwościach zdrowotnych, która niesie identyczny 
przekaz.

Poprawkę złożyły Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 270
art. 15, ust. 4, lit. a)

a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny wnioskodawcy;

a) nazwisko/nazwę i adres 
korespondencyjny producenta lub 
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importera;

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 271
art. 15, ust. 4, lit. c)

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

c) sformułowanie niosące identyczny 
przekaz z tym z proponowanych informacji o 
właściwościach zdrowotnych;

Or. de

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 272
art. 15 ust. 4 lit. c)

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

c) obrazowy przykład sformułowania oraz 
treści, w językach krajów, w których 
produkt będzie wprowadzany na rynek, 
proponowanych informacji 
o właściwościach zdrowotnych;

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg tłumaczenia proponowanych informacji na wszystkie języki Państw Członkowskich 
jest niepotrzebny i nadmiernie kłopotliwy, szczególnie jeżeli produkt ma być wprowadzany na 
rynek tylko w jednym lub kilku krajach.

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 273
art. 15, ust. 4, lit. c)
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c) zalecane sformułowanie proponowanych 
informacji o właściwościach zdrowotnych
we wszystkich językach wspólnotowych;

c) zalecane sformułowanie proponowanych 
informacji o właściwościach zdrowotnych w 
językach Państw Członkowskich, w których 
produkt ma być sprzedawany;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 274
art. 15 ust. 4 lit. c)

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

c) znaczenie i obrazowe sformułowanie 
proponowanych informacji 
o właściwościach zdrowotnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Poprawka 275
art. 15 ust. 4 lit. c)

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

c) istotne elementy sformułowania
informacji we wszystkich językach 
wspólnotowych; 

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Ulmer, 

Poprawka 276
art. 15, ust. 4, lit. c)

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

właściwościach zdrowotnych we wszystkich 
językach;

Or. de

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Jules Maaten

Poprawka 277
art. 15, ust. 4, lit. c)

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

c) zalecane sformułowanie proponowanych
informacji o właściwościach zdrowotnych w 
języku wspólnotowym;

Or. de

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 278
art. 15, ust. 4, lit. c)

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

c) obrazowy przykład sformułowania 
proponowanych informacji o 
właściwościach zdrowotnych we wszystkich 
językach wspólnotowych;

Or. de

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 279
art. 15, ust. 4 a (nowy)

4a. W przypadku wydania ekspertyzy 
warunkowej w sprawie informacji o 
właściwościach zdrowotnych, przesyła się ją 
wnioskodawcy. Wnioskodawca ma miesiąc 
od otrzymania ekspertyzy na dostarczenie 
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Urzędowi dodatkowych informacji, przed 
wydaniem ostatecznej ekspertyzy i jej 
publikacją.

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 280
art. 15 ust. 4 a (nowy)

4a. Wnioskodawcy powinni mieć prawo, 
w ciągu miesiąca, zaskarżenia negatywnej 
lub pozytywnej warunkowej oceny EFSA 
naukowych elementów informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien wiązać się z prawem do zaskarżenia negatywnej lub pozytywnej 
warunkowej oceny udzielonej w procesie zezwolenia dla danej informacji. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 281
art. 15, ust. 5

5. Urząd przedkłada Komisji, Państwom 
Członkowskim i wnioskodawcy ekspertyzę 
wraz z raportem o ocenie informacji o 
właściwościach zdrowotnych oraz 
uzasadnieniem ekspertyzy.

5. Urząd przedkłada Komisji, Państwom 
Członkowskim i producentowi lub 
importerowi ekspertyzę wraz z raportem o 
ocenie informacji o właściwościach 
zdrowotnych oraz uzasadnieniem 
ekspertyzy.

Or. de
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Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 282
art. 15, ust. 5

5. Urząd przedkłada Komisji, Państwom 
Członkowskim i wnioskodawcy ekspertyzę 
wraz z raportem o ocenie informacji o 
właściwościach zdrowotnych oraz 
uzasadnieniem ekspertyzy.

5. Urząd przedkłada Komisji, Państwom 
Członkowskim i wnioskodawcy ekspertyzę 
wraz z raportem o ocenie informacji o 
właściwościach zdrowotnych oraz 
uzasadnieniem ostatecznej ekspertyzy.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie efektywności procesu decyzyjnego i w tym celu Europejski Urząd 
Bezpieczeństwa Żywności powinien mieć bezwarunkowy termin czterech miesięcy na wydanie 
ostatecznej ekspertyzy. W zamian za to, podmiot składający wniosek będzie miał miesiąc na 
złożenie odwołania, jeśli pojawi się wątpliwość co do przedłożonego dla informacji 
naukowego uzasadnienia.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 283
art. 16, tytuł i ust. 1

Zezwolenie wspólnotowe Decyzja w sprawie uzasadnionej opinii
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.

1. Komisja przedkłada komisji 
parlamentarnej w terminie jednego miesiąca
od daty otrzymania ekspertyzy Urzędu, 
zgodnie z art. 23 ust. 1, projekt decyzji, z 
uwzględnieniem ekspertyzy Urzędu i
wszystkich odnośnych przepisów prawa 
wspólnotowego. Jeśli projekt decyzji nie 
pokrywa się z ekspertyzą Urzędu, Komisja 
wyjaśnia przyczyny różnicy zdań.

Or. de

Uzasadnienie

Jest niejasne, jakie inne uzasadnione czynniki mogłyby mieć znaczenie przy podejmowaniu 
decyzji w odniesieniu do naukowego uzasadnienia informacji. Należy po prostu rozstrzygnąć 
kwestię, czy informacja jest prawdziwa oraz czy jest naukowo uzasadniona, czy nie. Nie ma 
miejsca na inne rozważania ogólne czy dotyczące polityki zdrowotnej.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 284
art. 16, tytuł i ust. 1

Zezwolenie wspólnotowe Decyzja w sprawie zgłoszenia
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.

1. Komisja przedkłada komisji 
parlamentarnej w terminie trzech miesięcy 
od daty otrzymania ekspertyzy Urzędu, 
zgodnie z art. 23 ust. 1, projekt decyzji 
dotyczącej zgłoszenia, 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.

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 285
art. 16, ust. 4

4. Komisja powiadamia bezzwłocznie 
wnioskodawcę o swojej decyzji i publikuje 
szczegóły tej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Komisja powiadamia bezzwłocznie 
producenta lub importera o swojej decyzji i 
publikuje szczegóły tej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 286
art. 17, tytuł i ust. 1

Zmiana, zawieszanie i cofanie zezwoleń Zmiana, zawieszanie i cofanie decyzji
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1. Posiadający zezwolenie może zgodnie z
postępowaniem określonym w art. 14 złożyć
wniosek o wniesienie zmian do wydanego
zezwolenia.

1. Producent lub importer może zgodnie z
postępowaniem określonym w art. 14 złożyć
wniosek o wniesienie zmian do wydanego
zezwolenia.

Or. de

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 287
art. 17, ust. 3

3. Komisja poddaje ekspertyzę Urzędu 
bezzwłocznej rewizji. Jeśli zachodzi taka 
konieczność zezwolenie zostaje, w drodze 
postępowania określonego w art. 16, 
zmienione, zawieszone lub cofnięte.

3. Komisja poddaje ekspertyzę Urzędu 
bezzwłocznej rewizji. Jeśli zachodzi taka 
konieczność decyzja zostaje, w drodze 
postępowania określonego w art. 16, 
zmieniona, zawieszona lub cofnięta.

Or. de

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 288
art. 17 ust. 3

3. Komisja poddaje ekspertyzę Urzędu 
bezzwłocznej rewizji. Jeśli zachodzi taka 
konieczność zezwolenie zostaje, w drodze 
postępowania określonego w art. 16, 
zmienione, zawieszone lub cofnięte.

3. Komisja poddaje ekspertyzę Urzędu 
rewizji w ciągu trzech miesięcy. Jeśli 
zachodzi taka konieczność zezwolenie 
zostaje, w drodze postępowania określonego 
w art. 16, zmienione, zawieszone lub 
cofnięte.

Or. en

Uzasadnienie

Konkretny termin zapewni większą przejrzystość. 
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Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 289
art. 17 a (nowy)

Artykuł 17a
Opłaty

Po konsultacji z Urzędem, Komisja 
przedstawi projekt rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
określającego opłaty za ocenę wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Branża spożywcza powinna dzielić koszty administracyjne związane z wnioskami dotyczącymi 
informacji o właściwościach zdrowotnych.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 290
art. 18 ust. 2

2. Rejestr zawiera następujące elementy: 2. Rejestr zawiera następujące elementy:
a) informacje o wartościach odżywczych i
warunki ich wykorzystywania zgodnie z
załącznikiem;

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;

b) informacje o właściwościach 
zdrowotnych, zgodnie z art. 12 oraz 
informacje o właściwościach zdrowotnych, 
co do których wydano pozytywną decyzję, 
zgodnie z art. 13 ust. 2, art. 17 ust. 2, art. 19 
ust. 1 i 2, art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 2 oraz 
mające do nich zastosowanie warunki;

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:

Informacje o właściwościach zdrowotnych,
dla których wydano pozytywną decyzję na 
podstawie poufnych danych, umieszcza się 
w oddzielnym załączniku rejestru, z 
następującymi informacjami:

1) data wydania przez Komisję zezwolenia
na wykorzystywanie informacji o 
właściwościach zdrowotnych i 
nazwę/nazwisko pierwotnego 

1) data wydania przez Komisję decyzji
w sprawie informacji o właściwościach 
zdrowotnych i nazwę/nazwisko pierwotnego 
zgłoszeniodawcy;
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wnioskodawcy, któremu wydano 
zezwolenie;
2) uwaga, że Komisja udzieliła zezwolenia
na daną informację o właściwościach 
zdrowotnych na podstawie zastrzeżonych 
danych;

2) uwaga, że decyzja została wydana na 
podstawie zastrzeżonych 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 
zastrzeżone dane pierwotnego 
wnioskodawcy.

3) uwaga mówiąca o ograniczeniu w 
wykorzystywaniu danej informacji o 
właściwościach zdrowotnych, chyba że 
późniejszy producent lub importer uzyska 
pozytywną decyzję bez powoływania się na 
zastrzeżone dane pierwotnego producenta 
lub importera.

Or. de

Uzasadnienie

Wygaśnięcie terminu ma zastosowanie także w odniesieniu do decyzji.

Poprawkę złożyły Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Poprawka 291
art. 18 ust. 2 lit. c)

c) listę niedozwolonych informacji 
o właściwościach zdrowotnych.

skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Powodów dla odrzucenia informacji może być bardzo wiele i z natury są one związane 
z określonymi okolicznościami. Może się zdarzyć, że negatywna opinia lub decyzja zostanie 
wydana na podstawie niewystarczających danych naukowych, które na późniejszym etapie 
mogłyby być wystarczające. Potencjalny negatywny wpływ na wnioskodawcę może być duży 
(wpływ na konkurencyjność poprzez ujawnienie obszaru lub kierunku badań). 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 292
art. 18, ust. 2 a (nowy)

2a. Urząd oraz odpowiednie władze Państw 
Członkowskich przechowują  właściwe 
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rejestry pracy naukowej wykorzystanej do 
uzasadnienia informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych.
Rejestry te zawierają wyraźne odwołanie do 
informacji, jakim udzielono zezwolenia i 
wykorzystanych dla żywności, dla jakiej 
sporządzono informacje, dla każdego 
badania naukowego i dla każdej kategorii 
informacji

Or. fr

Uzasadnienie

Zarówno Wspólnota, jak i krajowe władze powinny przechowywać rejestry pracy naukowej 
wykorzystanej do uzasadnienia informacji o wartościach odżywczych oraz informacji o 
właściwościach zdrowotnych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 293
art. 18, ust. 3

3. Rejestr jest publikowany. 3. Rejestr jest udostępniany publicznie, 
zwłaszcza poprzez zamieszczenie go na 
stronie internetowej Urzędu oraz, jeśli 
zajdzie taka potrzeba, stronach 
internetowych właściwych władz Państw 
Członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszystkie wiadomości dotyczące informacji, w tym naukowe odwołania, muszą być dostępne 
dla publicznej konsultacji, zwłaszcza poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych tak 
Komisji, jak i władz krajowych.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 294
art. 18 a (nowy)

Artykuł 18a
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Nie później niż 18 miesięcy po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia, 
zostanie ono uzupełnione dyrektywą UE w 
sprawie informacji dla konsumentów, 
której projekt będzie przygotowany według 
tych samych założeń co dyrektywa 
2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Analogicznie do rozporządzenia w sprawie dostępu do danych dotyczących środowiska, 
dyrektywa UE w sprawie informacji dla konsumentów powinna zapewnić konsumentom 
odpowiedni dostęp do informacji.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 295
art. 18 b (nowy)

Artykuł 18b
Nie później niż 18 miesięcy po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia, projekt 
zmiany dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 
10 września 1984 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących reklamy wprowadzającej 
w błąd1 powinien zostać przedstawiony 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
w celu wprowadzenia zakazu wykorzystania 
zabawek do celów marketingu środków 
spożywczych.
1 Dz.U. L 250 z 19.09.1984 r., str. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Zabawki dodawane do niektórych rodzajów środków spożywczych takich jak płatki 
śniadaniowe bardzo skutecznie wywierają wpływ na wybory żywnościowe dzieci. Ten rodzaj 
marketingu powinien być poddany regulacjom, aby rozwiązać problem rosnącej otyłości 
u dzieci.
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Poprawkę złożyły Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey, Anne Ferreira

Poprawka 296
art. 19, ust. 1, akapit pierwszy

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:

1. Dane naukowe i inne informacje, które
znajdują się w wymaganym zgodnie z art.
14 ust. 2 dossier wniosku, nie mogą być w
okresie trzech 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:

Or. fr

Przyznanie danym siedmioletniej ochrony jest przesadne i sprowadza się do udzielenia 
produktom zawierającym informacje o właściwościach zdrowotnych wyłącznych praw 
handlowych, tym samym zakazując innym operatorom w branży używania danych naukowych 
i innych informacji zawartych we wniosku. Okres ochrony danych powinien być zatem 
ograniczony do trzech lat, głównie ze względu na różne formy ochrony (własność 
przemysłowa, krajowe znaki towarowe lub znak towarowy Wspólnoty, patenty) dostępne dla 
operatorów w branży spożywczej.

Ponadto nie można zrównywać lekarstw i żywności z informacjami o właściwościach 
zdrowotnych. Ogólnie mówiąc byłoby wskazane i rozsądne, aby nie poszerzać stosowania 
takich przepisów do wszystkich branż przemysłowych pod zrozumiałym pretekstem usiłowania 
zachęcenia do innowacji i inwestycji. Nadużywanie tego arsenału legislacyjnego niesie ze 
sobą silne ryzyko zniweczenia jego zamiarów.

Poprawkę złożyły Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Dorette Corbey

Poprawka 297
art. 19, ust. 2

2. 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:

2. Dane naukowe i inne informacje, które 
znajdują się w wymaganym zgodnie z art. 14 
ust. 2 dossier wniosku, nie mogą być w 
okresie trzech 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:

Or. fr
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Poprawkę złożyły Françoise Grossetête, Renate Sommer

Poprawka 298
art. 19 a (nowy)

Artykuł 19a
Prawa własności intelektualnej

Złożenie wniosku w sprawie informacji 
oraz rejestracja lub publikacja informacji 
nie może odbyć się ze szkodą dla żadnych 
ewentualnych praw własności 
intelektualnej, które mogą przyczynić się do 
odniesienia korzyści przez osobę składającą 
wniosek, zarówno w odniesieniu do samej 
informacji, jak i wszelkich naukowych 
danych lub informacji zawartych w dossier. 
Niniejsze prawa zostaną potraktowane 
zgodnie z prawem Wspólnoty lub 
wszystkimi zgodnymi z nim przepisami 
krajowymi.

Or. fr

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 299
art. 20 a (nowy)

Artykuł 20a
Bez uszczerbku dla art. 3 i art. 4 dyrektywy 
w sprawie suplementów żywnościowych 
2002/46/WE i bez czasowego ograniczenia, 
Państwa Członkowskie mogą zezwolić na 
obrót i wprowadzanie na rynek na ich 
terytorium suplementów żywnościowych 
zawierających witaminy i minerały nieujęte 
na liście w załączniku I dyrektywy lub 
posiadające formę nieujętą na liście 
w załączniku II dyrektywy, pod warunkiem 
że:
a) produkt będzie zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem, 
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b) dane witaminy i minerały będą 
wykorzystane w jednym lub kilku 
suplementach wprowadzonych na rynek 
wspólnotowy w dniu 12 lipca 2002 r., oraz
c) Europejski Urząd Bezpieczeństwa 
Żywności nie udzielił negatywnej opinii 
w odniesieniu do wykorzystania danej
witaminy lub minerału lub jej użycia w tej 
formie, w odniesieniu do produkcji 
suplementu żywnościowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki utrzymują zasadę pomocniczości poprzez umożliwienie Państwom Członkowskim 
ochrony zdrowia ich obywateli przy równoczesnym uniknięciu niepotrzebnej przerwy 
w sprzedaży produktów, które były bezpiecznie sprzedawane w Państwach Członkowskich 
przez kilka lat. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 300
art. 20 b (nowy)

Artykuł 20b

Bez uszczerbku dla  art. 3 i art. 5 dyrektywy 
w sprawie suplementów żywnościowych 
2002/46/WE, Państwa Członkowskie mogą 
zezwolić na obrót i wprowadzanie na rynek 
na ich terytorium suplementów 
żywnościowych zawierających poziomy 
witamin i minerałów lub formy witamin 
i minerałów przekraczające te poziomy 
i formy, które mogą być przyjęte na mocy 
art. 5 ust. 4 dyrektywy, pod warunkiem że 
produkt będzie zgodny z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en



PE 353.660v01-00 166/141 AM\555844PL.doc

PL

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 301
art. 22, ust. 2, akapit drugi

Komisja może wszcząć niniejsze 
postępowanie z własnej inicjatywy.

Komisja może wszcząć niniejsze 
postępowanie także z własnej inicjatywy.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsze postępowanie nie jest wyłączną kompetencją Komisji. Zgodnie z art. 22 ust. 1 
Państwa Członkowskie również mogą je wszcząć.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 302
art. 24

W celu ułatwienia sprawnego 
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.

W celu ułatwienia sprawnego 
monitorowania środków spożywczych 
opatrzonych informacją o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, Państwo Członkowskie 
powinno 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.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie wykorzystania informacji o właściwościach zdrowotnych jest bardzo ważne. 
Obowiązkowe zawiadamianie o informacjach o właściwościach zdrowotnych może pomóc 
rządom poszczególnych krajów w dążeniu do właściwego wykorzystania tych informacji 
i monitorowaniu możliwego wpływu na zdrowie społeczeństwa.
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Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 303
art. 24

W celu ułatwienia sprawnego 
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.

W celu ułatwienia sprawnego 
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. EFSA będzie 
monitorować 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. 

Or. en

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.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 304
art. 25

Najpóźniej do [ostatniego dnia piątego 
miesiąca po dacie przyjęcia + 6 lat],
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat zastosowania niniejszego 
rozporządzenia, szczególnie na temat 

Najpóźniej do [ostatniego dnia miesiąca po 
dacie przyjęcia + 3 lata], Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zastosowania 
niniejszego rozporządzenia, szczególnie na 
temat ewoluowania rynku środków 
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ewoluowania rynku środków spożywczych, 
w odniesieniu do których podawane są 
informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach żywieniowych wraz z 
projektem poprawek jeżeli będą konieczne.

spożywczych, w odniesieniu do których 
podawane są informacje o wartościach 
odżywczych i właściwościach 
żywieniowych oraz w odniesieniu do 
wszelkich problemów związanych z art. 1 
ust. 5 wraz z projektem poprawek jeżeli 
będą konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Wcześniejsza data weryfikacji da możliwość zbadania wszelkich konfliktów między 
rozporządzeniem i odpowiednim ustawodawstwem dotyczącym znaków towarowych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 305
art. 25

Najpóźniej do ... [ostatniego dnia piątego 
miesiąca od daty przyjęcia + 6 lat], Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w szczególności 
z rozwoju rynku produktów spożywczych, 
dla których sporządzono informację o 
wartościach odżywczych lub o 
właściwościach zdrowotnych, łącznie z 
projektem zmian, jeśli konieczne. 

Najpóźniej do ... [ostatniego dnia piątego 
miesiąca od daty przyjęcia + 4 lat], a 
następnie co 3 lata, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności z rozwoju 
rynku produktów spożywczych, dla których 
sporządzono informację o wartościach 
odżywczych lub o właściwościach 
zdrowotnych, łącznie z projektem zmian, 
jeśli konieczne.

Najpóźniej do ... [ostatniego dnia piątego 
miesiąca od daty przyjęcia + 6 lat], Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w szczególności 
z rozwoju rynku produktów spożywczych, 
dla których sporządzono informację o 
wartościach odżywczych lub o 
właściwościach zdrowotnych, łącznie z 
projektem zmian, jeśli konieczne. 

Najpóźniej do ... [ostatniego dnia piątego 
miesiąca od daty przyjęcia + 4 lat], a 
następnie co 3 lata, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności z rozwoju 
rynku produktów spożywczych, dla których 
sporządzono informację o wartościach 
odżywczych lub o właściwościach 
zdrowotnych, łącznie z projektem zmian, 
jeśli konieczne.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję termin jest zbyt długi dla prawidłowego zastosowania 
niniejszego nowego prawodawstwa Wspólnoty. Jego obniżenie jest konieczne, aby gdy okaże 
się to konieczne, przedłożyć odpowiednie poprawki. Ponadto istnieje konieczność 
regularnego sprawdzania wdrażania.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 306
art. 25

Najpóźniej do [ostatniego dnia piątego 
miesiąca po dacie przyjęcia + 6 lat],
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat zastosowania niniejszego 
rozporządzenia, szczególnie na temat 
ewoluowania rynku środków spożywczych, 
w odniesieniu do których podawane są 
informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach żywieniowych wraz z 
projektem poprawek jeżeli będą konieczne.

Najpóźniej do [ostatniego dnia piątego 
miesiąca po dacie przyjęcia + 6 lat],
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat zastosowania niniejszego 
rozporządzenia, szczególnie na temat 
ewoluowania rynku środków spożywczych, 
w odniesieniu do których podawane są 
informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach żywieniowych wraz z 
projektem poprawek jeżeli będą konieczne.

Ocena ta powinna również obejmować 
wszelki wpływ na zdrowie publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie Komisji złożenia zweryfikowanego sprawozdania do Parlamentu i sugerowania 
możliwych poprawek jest konieczne do włączenia oceny wpływu informacji na stan zdrowia 
społeczeństwa.

Poprawkę złożyli Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Poprawka 307
art. 25 a (nowy)

Artykuł 25a
Środki przejściowe

Informacje dotyczące środków spożywczych 
przeznaczonych do spożycia przy 
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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 
szczególnych zastosowań żywieniowych. 

Or. en

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 specyficzne 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.

Poprawkę złożył Martin Callanan

Poprawka 308
art. 26

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwadzieścia dni po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwadzieścia dni po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Obowiązuje ono od [pierwszego dnia 
szóstego miesiąca po jego opublikowaniu].

Obowiązuje ono od [pierwszego dnia 
osiemnastego miesiąca po jego 
opublikowaniu].

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

Środki spożywcze wprowadzane na rynek 
lub etykietowane przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i które nie są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem, 
mogą być sprzedawane na rynku do 
[ostatniego dnia jedenastego miesiąca po 
rozpoczęciu obowiązywania] lub do 
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wyczerpania zapasów, zależnie który z tych
okresów będzie dłuższy.
Od daty wejścia w życie określonej w art. 26 
przedsiębiorcy z sektora spożywczego mogą 
aż do uchwalenia listy, o której mowa w art. 
12 ust. 2a podawać na własną 
odpowiedzialność informacje 
o właściwościach zdrowotnych, określone w 
art. 12 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.
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 w czasie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, mogą nadal 
być stosowane w krajach, w których już 
były legalnie stosowane na rynku, pod 
warunkiem, że w ciągu 12 miesięcy od 
pierwszego dnia obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia złożony zostanie wniosek 
o zatwierdzenie zgodnie z art. 14 i przez 
okres do sześciu miesięcy po wydaniu 
ostatecznej decyzji zgodnie z art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w rozporządzeniu zapewnić odpowiednie okresy przejściowe zarówno w odniesieniu 
do informacji o właściwościach zdrowotnych, które wchodzą w zakres art. 12 – informacje 
oparte na ogólnie przyjętych danych naukowych – i niezależnie od tego czy zostały 
ostatecznie włączone do wspólnotowej listy dopuszczalnych informacji, a także dla produktów 
posiadających informacje o właściwościach zdrowotnych, które obecnie znajdują się na 
rynku, jednak które będą musiały przejść przez procedurę zezwolenia w ramach obecnych 
warunków projektu.
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Równocześnie okres przejściowy dla środków spożywczych wprowadzanych na rynek lub 
etykietowane przed datą wejścia w życie, które nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, 
musi być przedłużony. Okres przewidziany w projekcie może nie być wystarczający, ponieważ 
czas potrzebny na opublikowanie wytycznych EFSA, procedury akceptacji (co najmniej 6 
miesięcy) i poprawek do etykiet i formy przedstawienia może przekroczyć okres 11 miesięcy 
określony w projekcie. 

Firmy powinny 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.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 309
art. 26 ust. 2

Obowiązuje ono od [pierwszego dnia 
szóstego miesiąca po jego opublikowaniu].

Obowiązuje ono od [ostatniego dnia 
dwudziestego trzeciego miesiąca po jego 
opublikowaniu].

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy wynoszący 24 miesiące umożliwi minimalizację zakłóceń i kosztów dla firm 
spożywczych, które muszą zmienić etykiety produktów, aby zastosować się do przepisów 
niniejszego rozporządzenia. Ponadto, jeżeli okres przejściowy będzie za krótki, zaistnieje 
możliwość konieczności usunięcia i przepakowania po wyższej cenie produktów, a szczególnie 
suplementów żywnościowych o długim okresie ważności. Należy też zauważyć, że niektóre 
formy mocno zadrukowanych opakowań, takich jak pudełka tetra-pak są produkowane w 
dużych ilościach często o minimalnym nakładzie równym dwu- do czteroletniej wartości 
opakowania.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 310
art. 26 ust. 2 a (nowy)

Informacje o wartościach zdrowotnych 
inne niż informacje, o których mowa w art. 
12 ust. 1, wykorzystywane zgodnie z 
istniejącymi postanowieniami krajowymi 
mogą pozostać na rynku pod warunkiem, że 
wniosek został złożony zgodnie z art. 14 w 
ciągu 12 miesięcy po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia aż do sześciu 
miesięcy po podjęciu ostatecznej decyzji 
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zgodnie z art. 16.
Informacje o wartościach zdrowotnych, o 
których mowa w art. 12 ust. 1, które 
zostaną wykluczone w ramach procedury 
przedstawionej w art. 23 mogą być nadal 
wykorzystywane aż do ostatniego dnia 
szóstego miesiąca po wydaniu takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Te okresy przejściowe dla różnych kategorii informacji o właściwościach odżywczych 
zminimalizują zakłócenia i koszty dla firm spożywczych, które muszą zmienić etykiety 
produktów, aby zastosować się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 311
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 tą datą, które nie są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem,
mogą być sprzedawane na rynku do [ostatni 
dzień dwudziestego trzeciego miesiąca po 
opublikowaniu].

Or. en

Uzasadnienie

Firmom należy zapewnić rozsądny czas na dostosowanie się do postanowień rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Jules Maaten, Holger Krahmer

Poprawka 312
Załącznik

ZAŁĄCZNIK skreślono
Informacje o wartościach odżywczych 

i warunki ich zastosowania 

Or. en
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Uzasadnienie

Sformułowanie informacji o wartościach odżywczych wchodzi w zakres odpowiedzialności 
firm z branży spożywczej. Warunki, z którymi informacje o wartościach odżywczych muszą 
być zgodne powinny być rozpatrywane w kontekście zbliżającego się projektu etykiet 
zawierających te informacje.

Poprawkę złożyli Jules Maaten, Chris Davies

Poprawka 313
Załącznik, nowa sekcja a przed sekcją „NISKA ZAWARTOŚĆ ENERGETYCZNA”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
ENERGETYCZNA
Informacja, że dany środek spożywczy ma 
wysoką zawartość energetyczną oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy dany produkt zawiera 
więcej niż 60 kcal /100 ml i 250 kcal /100g.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 4 zawiera definicję „informacji o wartościach odżywczych", i w lit. a) odnosi się do 
wartości energetycznej (wartości kalorycznej), jaką zawiera środek spożywczy „w stopniu 
zredukowanym lub zwiększonym”. Jednakże załącznik obecnie określa tylko warunki 
informacji dotyczących zredukowanych poziomów wartości energetycznej. Na potrzeby 
spójności należy wprowadzić informacje odnoszące się do zwiększonego poziomu wartości 
energetycznej.

Poprawkę złożyli Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 314
Załącznik, nowa sekcja a po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
OMEGA 3
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega 3 oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy co najmniej jeden 
z następujących warunków zostanie 
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spełniony:
- minimalna zawartość kwasu a-
linolenowego wynosi 0,6 g na 100 g/100 ml 
produktu
- minimalna zawartość długołańcuchowego 
kwasu omega 3 wynosi 60 mg na 100 g/100 
ml produktu
Z zastrzeżeniem że co najmniej 30% 
zaleceń dietetycznych jest zapewnione przez 
średnie dzienne spożycie produktu. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy włączyć sekcję na dotyczącą wysokiej wartości kwasów tłuszczowych omega 3 w celu 
informowania konsumentów na temat najświeższych opracowań i zaleceń dotyczących tych 
kwasów. WHO zaleca zwiększenie spożycia kwasów tłuszczowych omega 3.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 315
Załącznik, nowa sekcja b po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
OMEGA 3
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega 3 oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy co najmniej jeden 
z następujących warunków zostanie 
spełniony:
- minimalna zawartość kwasu a-
linolenowego wynosi 0,6 g na 100 g/100 ml 
produktu
Z zastrzeżeniem że co najmniej 30% 
zaleceń dietetycznych WHO lub władz 
regionalnych bądź krajowych jest 
zapewnione przez średnie dzienne spożycie 
produktu.

Or. en
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Uzasadnienie

Wiele krajowych wskazówek dotyczących żywienia zaleca zwiększenie spożycia kwasów 
tłuszczowych omega 3, które zawarte są głównie w rybach.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 316
Załącznik, nowa sekcja c po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH OMEGA 6 
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega 6 oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy co najmniej jeden 
z następujących warunków zostanie 
spełniony: 
- minimalna zawartość kwasu a-
linolenowego wynosi 3,4 g na 100 g/100 ml 
produktu 
- co najmniej 30% zaleceń dietetycznych 
WHO lub władz regionalnych bądź 
krajowych jest zapewnione przez średnie
dzienne spożycie produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Badania pokazują, że zastąpienie kwasów nasyconych przez kwasy wielonienasycone może się 
przyczynić do zmniejszenia ryzyka chorób układu krążenia.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 317
Załącznik, nowa sekcja d po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH 
OMEGA 6
Informacja, że środek spożywczy jest 
źródłem tłuszczów omega 6 oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
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dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy co najmniej jeden 
z następujących warunków zostanie 
spełniony:
- minimalna zawartość kwasu a-
linolenowego wynosi 1,7 g na 100 g/100 ml 
produktu 
- co najmniej 15% zaleceń dietetycznych 
WHO lub władz regionalnych bądź 
krajowych jest zapewnione przez średnie 
dzienne spożycie produktu. 

Or. en

Poprawkę złożyły Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Poprawka 318
Załącznik, nowa sekcja e po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

NISKA ZAWARTOŚĆ CHOLESTEROLU 
Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość cholesterolu oraz informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,02 g cholesterolu/100 g (produkty 
stałe) lub nie więcej niż 0,01g 
cholesterolu/100 ml (płyny), i mniej niż 
1,5 g tłuszczów nasyconych na
100 g (produkty stałe) lub 0,75 g tłuszczów 
nasyconych na 100 ml (płyny), oraz nie 
więcej niż 10 % wartości energetycznej 
tłuszczów nasyconych.
W wypadku środków spożywczych 
o naturalnie niskiej wartości energetycznej, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Or. en
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 319
Załącznik, nowa sekcja f po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

BRAK CHOLESTEROLU
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera cholesterolu oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera nie więcej niż 0,005 g na 
100 g cholesterolu (trwałe) lub 0,005 g na 
100 ml (płyny), oraz:
a) mniej niż 1,5 g tłuszczu nasyconego na 
100 g (trwałe) lub 0,75 g tłuszczu 
nasyconego na 100 ml (płyny), z nie więcej 
niż 10% energii dostarczanej przez tłuszcze 
nasycone, lub
b) 70% ogółu kwasów tłuszczowych jest 
nienasycone. 
W wypadku środków spożywczych 
naturalnie nie zawierających cholesterolu, 
termin „naturalnie” może być użyty w tej 
informacji.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza informacja jest zatwierdzona w Codex Alimentarius. Przeciętne spożycie 
cholesterolu w populacji wynosi około 200-300 mg na dzień. Zawartość cholesterolu w 
olejach i tłuszczach roślinnych wynosi mniej niż 5 mg na 100 g, podczas gdy zawartość 
cholesterolu w tłuszczach zwierzęcych wynosi około 300 mg na 100 g. Zatem zastępując 20 g 
tłuszczu zwierzęcego 20 g tłuszczu roślinnego, można zmniejszyć spożycie cholesterolu o 50-
60 mg/dzień, tj. o 20-25%, zasadniczo obniżając ogólną zawartość cholesterolu w osoczu 
oraz obniżenie cholesterolu LDL.

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta 
Korhola

Poprawka 320
Załącznik, nowa sekcja g po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

BRAK CHOLESTEROLU

Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera cholesterolu oraz informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
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konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,005g/100g cholesterolu (produkty 
stałe) lub nie więcej niż 0,005g/100ml 
cholesterolu (płyny) oraz
- mniej niż 1,5g tłuszczów nasyconych na 
100g (produkty stałe) lub 0,75 g tłuszczów 
nasyconych na 100 ml (płyny), oraz nie 
więcej niż 10 % wartości energetycznej 
tłuszczów nasyconych, 
- lub 70% łącznej ilości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, 
W wypadku środków spożywczych 
naturalnie nie zawierających cholesterolu, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacja ta została zatwierdzona przez Codex Alimentarius.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 321
Załącznik, nowa sekcja h po sekcji „BRAK TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

BRAK CHOLESTEROLU
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera cholesterolu oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, jeśli 
środek spełnia następujące warunki:
a) produkt zawiera nie więcej niż 0,005 g 
na 100 g cholesterolu (trwałe) lub 0,005 g 
na 100 ml (płyny);
b) mniej niż 1,5 g tłuszczu nasyconego na 
100 g (trwałe) lub 0,75 g tłuszczu 
nasyconego na 100 ml (płyny);
c) nie więcej niż 10% energii pochodzi z 
tłuszczów nasyconych, lub 70% ogółu 
kwasów tłuszczowych jest nienasyconych.
W wypadku środków spożywczych 
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naturalnie nie zawierających cholesterolu, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Or. sv

Uzasadnienie

Niniejsza informacja jest zatwierdzona w Codex Alimentarius. Przeciętne spożycie 
cholesterolu w populacji wynosi około 200-300 mg na dzień. Zawartość cholesterolu w 
olejach i tłuszczach roślinnych wynosi mniej niż 5 mg cholesterolu/100 g, podczas gdy 
zawartość cholesterolu w tłuszczach zwierzęcych wynosi około 300 mg/100 g. Zatem 
zastępując 20 g tłuszczu zwierzęcego 20 g tłuszczu roślinnego można zmniejszyć spożycie 
cholesterolu o 50-60 mg na dzień, co odpowiada obniżeniu o 20-25%. Oznacza to zasadnicze 
obniżenie ogólnej zawartości cholesterolu w osoczu oraz obniżenie cholesterolu LDL.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 322
załącznik, sekcja „BRAK CUKRU”, ust. 1

Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera cukru oraz informacja, która może 
mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być zamieszczona tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera nie więcej niż 0,5g cukrów 
na 100g lub 100ml.

Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera cukru oraz informacja, która ma taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
zawiera nie więcej niż 0,7g cukrów na 100g 
lub 100ml.

Or. de

Uzasadnienie

W odpowiedzi na życzenie konsumentów w bezcukrowych środkach spożywczych bardzo 
często zamiast sztucznych barwników używa się naturalnych owoców i ekstraktów roślinnych. 
Zawierają one niewielkie ilości naturalnych cukrów, które wymagają ustalenia limitu 0,7% 
cukru na 100g środka spożywczego. Limit 0,5%  zmusiłby producentów żywności do używania 
sztucznych barwników w wielu produktach bezcukrowych zamiast środków spożywczych 
używanych do barwienia (np. soku z wiśni).

Wszystkie badania naukowe sugerują, że śladowa zawartość cukru w wysokości 0,7%  nie ma 
znaczenia z punktu widzenia żywienia.
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Poprawkę złożyły Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Poprawka 323
Załącznik, nowa sekcja a po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

NISKA ZAWARTOŚĆ LAKTOZY 
Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość laktozy oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera nie więcej niż 1 g laktozy 
na 100 g lub 100 ml środka spożywczego 
gotowego do spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia dotyczące laktozy należy zdefiniować w niniejszym rozporządzeniu w celu poprawy 
pozycji konsumentów.

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 324
Załącznik, nowa sekcja b po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

BRAK LAKTOZY
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera laktozy oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera niewykrywalne w analizie 
ilości laktozy (czyli mniej niż 10 mg/100 g 
lub 100 ml środka spożywczego gotowego 
do spożycia). 

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja braku laktozy powinna zostać włączona do niniejszego projektu dyrektywy w celu 
określenie europejskiego standardu dla produktów niezawierających laktozy. Niniejsza 
definicja nie została w wystarczającym stopniu określona wcześniej i jest również konieczna 
dla podstawowych produktów spożywczych.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Poprawka 325
Załącznik, nowa sekcja c po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

BRAK LAKTOZY
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera laktozy oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera nie więcej niż 10 mg
laktozy na 100 g lub 100 ml środka 
spożywczego gotowego do spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Nietolerancja na laktozę jest powszechnym problemem, w wyniku którego znaczna część 
populacji nie może korzystać z konwencjonalnych produktów mlecznych (tj. 17 % populacji 
w Finlandii). Produkty mleczne w wielu krajach stanowią podstawę tradycyjnej diety, 
ponieważ są bogate w proteiny, wapno i witaminy.

Branża spożywcza opracowała wiele produktów mlecznych nie zawierających laktozy lub
o niskiej zawartości laktozy. Na rynku znajduje się również wiele innych produktów, gdzie te 
informacje zostały wykorzystane w celu łatwego dostępu do informacji o produktach 
odpowiednich do użytku przez osoby nietolerujące laktozy. W różnych krajach nie ma 
wspólnych zasad dotyczących tych informacji, w związku z tym w celu pomocy konsumentom 
w należy zastosować te same limity. 

Limit wykrywalności laktozy wynosi 10 mg/100 g w związku z czym można go wykorzystać 
w informacjach dotyczących braku zawartości laktozy.

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 326
Załącznik, nowa sekcja d po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

BRAK LAKTOZY
Informacja, że środek spożywczy nie 
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zawiera laktozy oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera niewykrywalne w 
badaniach ilości laktozy (tj. nie więcej niż 
0,10g cukrów na 100g lub 100ml gotowego 
do spożycia środka spożywczego).
W wypadku środków spożywczych 
naturalnie nie zawierających laktozy, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Or. sv

Uzasadnienie

Nietolerancja na laktozę jest powszechnym problemem, w wyniku którego wielu ludzi nie 
może spożywać zwykłych produktów mlecznych, które są podstawą tradycyjnej diety i ważnym 
składnikiem diety ludności jako całości, bogatą w wapń i będącą źródłem witamin D, B2 i 
B12 oraz jodu. Konsumenci cierpiący na nietolerancję laktozy potrzebują informacji na temat 
składu tych produktów. Obecnie nie ma w Państwach Członkowskich wspólnej wartości 
granicznej do używania jako podstawy dla informacji o zawartości laktozy.

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 327
Załącznik, nowa sekcja e po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

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

Or. es

Uzasadnienie

Węglowodany złożone zrobione są z długich sznurów węglowodanów prostych. W naturze 
znajdują się one w zbożach, owocach, warzywach (grochu i fasoli) oraz innych jarzynach. 
Złożone węglowodany zawierają wszystkie rodzaje strawnych węglowodanów, za wyjątkiem 
cukrów prostych i dwucukrów.

Energia z żywności pochodzi zasadniczo z następujących środków odżywczych: białek, 
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węglowodanów i tłuszczów.

Zalecenia żywnościowe różnych krajów europejskich zalecają następujące spożycie tych 
środków:

poniżej 30-35% energii powinno pochodzić z tłuszczów;

między 10-15% energii powinno pochodzić z białek;

ponad 50% energii powinno pochodzić z węglowodanów (najlepiej w postaci cukrów 
złożonych).

Informowanie konsumentów o tym, które ze środków spożywczych są źródłem węglowodanów 
lub które mają ich wysoką zawartość, jest ważne, tak by konsumenci mogli wybrać
najzdrowsze diety.

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 328
Załącznik, nowa sekcja f po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW ZŁOŻONYCH
Informacja o wysokiej zawartości 
węglowodanów złożonych w środku 
spożywczym oraz informacja, która może 
mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera co najmniej 50 g 
złożonych węglowodanów na 100g.

Or. es

Poprawkę złożyła Caroline Jackson

Poprawka 329
Załącznik, nowa sekcja g po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW 
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość węglowodanów oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy węglowodany stanowią 
co najmniej 60% całkowitej wartości 
energetycznej oraz gdy produkt zawiera 
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więcej niż 60 kcal/100ml lub 250 kcal/100g.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 4 zawiera definicję „informacji o wartościach odżywczych" i w lit. a) odnosi się do 
wartości energetycznej (wartości kalorycznej), jaką zawiera środek spożywczy „w stopniu 
zredukowanym lub zwiększonym”. Jednakże załącznik obecnie określa tylko warunki 
informacji dotyczących zredukowanych poziomów wartości energetycznej. Na potrzeby 
spójności należy wprowadzić informacje odnoszące się do zwiększonego poziomu wartości 
energetycznej.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson

Poprawka 330
Załącznik, nowa sekcja h po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

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.

Or. en

Uzasadnienie

Udowodniono, że diety niskowęglowodanowe mogą się przyczynić do utraty wagi. Informacje 
związane z niska zawartością węglowodanów odpowiadają na wysokie zapotrzebowanie ze 
strony konsumentów na informacje dotyczące zawartości węglowodanów netto w środkach 
spożywczych.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 331
Załącznik, nowa sekcja i po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

NISKA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW NETTO 
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Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość węglowodanów netto oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie 
więcej niż 5g 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.

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 332
Załącznik, nowa sekcja j po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

NISKA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW 
Informacja, że środek spożywczy ma niską
zawartość węglowodanów oraz informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 10 g węglowodanów netto na 100 g 
produktu, gdzie węglowodany netto 
oznaczają łączną wartość węglowodanów 
minus błonnik i alkohole cukrowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieją naukowe dowody na to, że diety niskowęglowodanowe przynoszą znaczne korzyści 
zdrowotne. Informacje o niskiej zawartości węglowodanów zaspokajają rosnące 
zapotrzebowanie konsumentów na informacje o niskiej zawartości węglowodanów 
w środkach spożywczych.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 333
Załącznik, nowa sekcja k po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

NISKA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW
Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość węglowodanów oraz informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt nie zawiera więcej 
niż ≤2,0 g/100 ml dla płynów (piwo).

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście toczącej się dyskusji na temat diety, konsument powinien również mieć prawo 
do informacji na temat zawartości węglowodanów w napojach alkoholowych.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 334
Załącznik, nowa sekcja l po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

NISKA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW
Informacja o niskiej zawartości 
węglowodanów w środku spożywczym oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt – w przypadku 
napojów - zawiera nie więcej niż 2,0 g 
węglowodanów na 100 ml.

Or. de
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Uzasadnienie

W kontekście obecnej debaty na temat diety, konsumenci powinni być także informowani o 
zawartości węglowodanów w produktach.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 335
Załącznik, nowa sekcja m po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW
Informacja o obniżonej zawartości 
węglowodanów w środku spożywczym oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy ilość węglowodanów 
została obniżona o co najmniej 30%.

Or. de

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 336
Załącznik, nowa sekcja n po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW
Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość oraz informacja, która może 
mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
wartość węglowodanów została obniżona o 
co najmniej 30.

Or. en

Poprawkę złożyła Lena Ek

Poprawka 337
Załącznik, nowa sekcja o po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”
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BIAŁKO MLEKA KROWIEGO
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera białka mleka krowiego oraz 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt nie  zawiera 
składników takich jak białko mleka 
krowiego lub innych składników mleka 
krowiego.

Or. sv

Uzasadnienie

Około 5%  dzieci w Europie jest uczulonych na białko mleka krowiego. Ich rodzice muszą 
wiedzieć, czy produkt zawiera takie białka. Zgodnie z tym należy przyjąć odpowiednie 
przepisy dotyczące wyraźnego wskazania produktów nie zawierających białka mleka 
krowiego.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 338
Załącznik, nowa sekcja p po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

WYSOKI WSKAŹNIK GLIKEMICZNY 
Wskaźnik glikemiczny jest miarą stopnia 
i zakresu, w jakim środki spożywcze 
zawierające węglowodany wpływają na 
koncentrację glukozy we krwi w czasie. 
Wskaźnik glikemiczny został zdefiniowany 
przez komisję FAO/WHO jako „obszar 
wzrostu pod krzywą reakcji glukozy we krwi 
w wysokości 50g porcji węglowodanów 
w próbce testowej środka spożywczego, 
wyrażony jako procent reakcji na tę samą 
ilość węglowodanów w zwykłym środku 
spożywczym, pobranym przez ten sam 
podmiot”. Zwykłym środkiem spożywczym 
jest zazwyczaj glukoza, która ma wartość 
wskaźnika glikemicznego równą 100, 
a próbki testowe środka spożywczego są 
obliczane według tego standardu. 
Indeks możliwych wartości wskaźnika 
glikemicznego waha się od 0 do 100. 
Informacja na temat wysokiego wskaźnika 
glikemicznego może być podana tylko jeżeli 
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jest on wyższy niż 70.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz potencjalnych korzyści diet opartych na środkach spożywczych o niskiej i obniżonej 
zawartości wskaźnika glikemicznego, niektóre środki spożywcze o wysokiej zawartości
wskaźnika glikemicznego zapewniające szybkie uwalnianie węglowodanów są właściwe 
w żywieniu sportowców.

Poprawkę złożyła Avril Doyle, 

Poprawka 339
Załącznik, nowa sekcja q po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

NISKI WSKAŹNIK GLIKEMICZNY
Informacja, że środek spożywczy ma niski 
wskaźnik glikemiczny oraz informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt posiada wskaźnik 
glikemiczny nie większy niż 40.

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźnik glikemiczny wskazuje na łączne uwolnienie cukru i czas trwania tego uwolnienia po 
spożyciu środka spożywczego. Konsumenci mogą otrzymać korzyści zdrowotne dzięki 
uniknięciu nadmiernego spożycia środków spożywczych o wysokim wskaźniku glikemicznym. 
W związku z tym informacje o niskim wskaźniku glikemicznym pozwolą konsumentom na 
dokonywanie świadomym wyborów.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 340
Załącznik, nowa sekcja r po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

NISKI WSKAŹNIK GLIKEMICZNY
Wskaźnik glikemiczny jest miarą stopnia 
i zakresu, w jakim środki spożywcze 
zawierające węglowodany wpływają na 
koncentrację glukozy we krwi w czasie. 
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Wskaźnik glikemiczny został zdefiniowany 
przez komisję FAO/WHO jako „obszar 
wzrostu pod krzywą reakcji glukozy we krwi 
w wysokości 50g porcji węglowodanów 
w próbce testowej środka spożywczego, 
wyrażony jako procent reakcji na tę samą 
ilość węglowodanów w zwykłym środku 
spożywczym, pobranym przez ten sam 
podmiot”. Zwykłym środkiem spożywczym 
jest zazwyczaj glukoza, która ma wartość 
wskaźnika glikemicznego równą 100, 
a próbki testowe środka spożywczego są 
obliczane według tego standardu. Indeks 
możliwych wartości wskaźnika 
glikemicznego waha się od 0 do 100. 
Informacja na temat niskiego wskaźnika 
glikemicznego może być podana tylko jeżeli 
jest on niższy niż 55.

Or. en

Uzasadnienie

Dowody sugerują, że diety o niskim wskaźniku glikemicznym mogą podnosić poziomy sytości, 
a przedmiotem bieżących badań jest zbadanie roli wskaźnika glikemicznego w utracie wagi, 
syndromie metabolicznym i chorobie wieńcowej. Istnieją również dowody popierające 
korzystny wpływ diet o niskim wskaźniku glikemicznym na diabetyków.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 341
Załącznik, nowa sekcja s po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”

OBNIŻONY WSKAŹNIK GLIKEMICZNY
Wskaźnik glikemiczny jest miarą stopnia 
i zakresu, w jakim środki spożywcze 
zawierające węglowodany wpływają na 
koncentrację glukozy we krwi w czasie. 
Wskaźnik glikemiczny został zdefiniowany 
przez komisję FAO/WHO jako „obszar 
wzrostu pod krzywą reakcji glukozy we krwi 
w wysokości 50g porcji węglowodanów 
w próbce testowej środka spożywczego, 
wyrażony jako procent reakcji na tę samą 
ilość węglowodanów w zwykłym środku 
spożywczym, pobranym przez ten sam 
podmiot”. Zwykłym środkiem spożywczym 
jest zazwyczaj glukoza, która ma wartość 
wskaźnika glikemicznego równą 100, 
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a próbki testowe środka spożywczego są 
obliczane według tego standardu. 
Indeks możliwych wartości wskaźnika 
glikemicznego waha się od 0 do 100, a jego 
ogólnie zaakceptowana kategoryzacja to 
niski wskaźnik glikemiczny: ≤55; średni 
wskaźnik glikemiczny 56-69; wysoki 
wskaźnik glikemiczny: ≥70. 
Informacja na temat obniżonego wskaźnika 
glikemicznego może być podana tylko jeżeli 
produkt ma 30% niższy wskaźnik 
glikemiczny niż porównywalny zwykły 
produkt.

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 342
załącznik, sekcja „NISKA ZAWARTOŚĆ SODU/SOLI” 

NISKA ZAWARTOŚĆ SODU / SOLI NISKA ZAWARTOŚĆ SODU

Informacja o niskiej zawartości sodu w 
środku spożywczym oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera nie więcej niż 0,12g sodu 
lub równoważną wartość soli, na 100g lub 
100 ml.

Informacja o niskiej zawartości sodu w 
środku spożywczym oraz informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera nie więcej niż 0,12g sodu 
na 100g lub 100 ml.

W wypadku środków spożywczych które w 
sposób naturalny mają niską zawartość sodu, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

W wypadku środków spożywczych które w 
sposób naturalny mają niską zawartość sodu, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Or. fi

Uzasadnienie

Wartości graniczne powinny być określone na podstawie zawartości sodu, podczas gdy 
informacje dotyczące soli powinny być regulowane na poziomie krajowym.
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 343
załącznik, sekcja „BARDZO NISKA ZAWARTOŚĆ SODU/SOLI”

BARDZO NISKA ZAWARTOŚĆ SODU / 
SOLI

BARDZO NISKA ZAWARTOŚĆ SODU

Informacja o bardzo niskiej zawartości sodu 
w środku spożywczym oraz informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,04g sodu lub równoważną wartość 
soli, na 100g lub 100 ml.

Informacja o bardzo niskiej zawartości sodu 
w środku spożywczym oraz informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej 
niż 0,04g sodu na 100g lub 100 ml.

W wypadku środków spożywczych które w 
sposób naturalny mają bardzo niską 
zawartość sodu, termin „naturalnie” może 
być użyty na początku tej informacji.

W wypadku środków spożywczych które w 
sposób naturalny mają bardzo niską 
zawartość sodu, termin „naturalnie” może 
być użyty na początku tej informacji.

Or. fi

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 344
załącznik, sekcja „BRAK SODU lub BRAK SOLI ", tytuł

BRAK SODU lub BRAK SOLI BRAK SODU

Or. fi

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Poprawka 345
Załącznik, sekcja „NATURALNE ŹRÓDŁO WITAMIN I/LUB MINERAŁÓW”

NATURALNE ŹRÓDŁO WITAMIN I/LUB 
MINERAŁÓW

ŹRÓDŁO WITAMIN I/LUB 
MINERAŁÓW

Informacja, że środek spożywczy jest 
naturalnym źródłem witamin i/lub 
minerałów oraz każda informacja, która 

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

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. 

W wypadku środków spożywczych które są 
naturalnym źródłem witamin i/lub 
minerałów, termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Warunki, jakim podlega stosowanie informacji „źródło” witamin lub minerałów powinny być 
wzorowane na warunkach określonych w Codex Alimentarius, tj. dotyczyć różnych progów 
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.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 346
Załącznik, sekcja „PRODUKTY LEKKIE” ust. 1

Informacja stwierdzająca, że produkt jest 
„lekki” oraz jakakolwiek informacja, która 
może mieć ten sam sens dla konsumenta, 
powinna spełniać te same warunki, co 
produkty zawierające termin „obniżona 
zawartość”; informacji powinno także 
towarzyszyć wskazanie cech, dzięki którym 
środek spożywczy jest przedstawiany jako 
„lekki”.

Informacja stwierdzająca, że produkt jest 
„lekki” oraz jakakolwiek informacja, która 
może mieć ten sam sens dla konsumenta, 
powinna spełniać te same warunki, co 
produkty zawierające termin „niska 
zawartość” w odniesieniu do tłuszczu, 
cukru i sodu/soli; informacji powinno także 
towarzyszyć wskazanie cech, dzięki którym 
środek spożywczy jest przedstawiany jako 
„lekki”.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci postrzegają produkty „lekkie” jako posiadające niską zawartość niektórych 
składników odżywczych. W związku z tym konieczne jest włączenie pojęcia niskiej zawartości 
do opisu produktu lekkiego.
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Poprawkę złożyła Caroline Jackson

Poprawka 347
Załącznik, nowa sekcja a po sekcji „PRODUKTY LEKKIE” 

IZOTONICZNY
Informacja stwierdzająca, że płyn jest 
izotoniczny oraz informacja, która może 
mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być zamieszczana tylko wówczas, gdy płyn 
posiada osmolalność nie niższą niż 
270mOsmol/kg wody i nie wyższą niż 330 
mOsmol/kg wody. 

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednie spożycie płynów jest bardzo ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Płyny 
„izotoniczne” lub „hipotoniczne”, czyli takie, których osmolalność jest podobna lub niższa 
niż plazma krwi zapewniają korzyści w odniesieniu skutecznego dostarczania płynów do 
organizmu, a takie informacje są powszechnie umieszczane na napojach i napojach 
sportowych.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson

Poprawka 348
Załącznik, nowa sekcja b po sekcji „PRODUKTY LEKKIE” 

HIPOTONICZNY
Informacja stwierdzająca, że płyn jest 
hipotoniczny oraz informacja, która może 
mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być zamieszczana tylko wówczas, gdy płyn 
posiada osmolalność nie niższą niż 
270mOsml/kg wody.

Or. en
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 349
Załącznik, nowa sekcja c po sekcji „PRODUKTY LEKKIE”

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

Or. fr

Uzasadnienie

Z powodów zdrowotnych wielu konsumentów szuka produktów zawierających skrobię. Zatem 
należy im je wskazać. Zawartości skrobi muszą być zgodne z Codex Alimentarius.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 350
Załącznik, nowa sekcja D po sekcji „PRODUKTY LEKKIE”

BOGATY W SKROBIĘ
Informacja, że środek spożywczy jest 
źródłem skrobi oraz informacja, która może 
mieć taki sam sens dla konsumenta, może 
być zamieszczana tylko wówczas, gdy 
produkt zawiera co najmniej 30 g skrobi na
100g.

Or. fr
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