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Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 31
Tytuł

Projekt
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EUROPEJSKIEGO I RADY

Projekt
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wzbogacania środków 
spożywczych o witaminy i minerały oraz o 
pewne inne substancje

w sprawie wzbogacania środków 
spożywczych o witaminy, minerały, związki 
pierwiastków mineralnych i niemineralnych
oraz o pewne inne substancje

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, jeśli tytuł ma być poprawny z naukowego punktu widzenia, 
ponieważ chlor, fluor, jod i fosfor nie są minerałami, ale pierwiastkami niemineralnymi. 
Ponieważ tytuł jest niepoprawny z naukowego punktu widzenia, to albo należy zmienić tytuł i 
każdorazowo pod pojęciem minerałów rozumieć pierwiastki mineralne i niemineralne, albo, 
w dziale definicji należy opisać minerały jako związki pierwiastków mineralnych, zawierające 
również związki pierwiastków niemineralnych. 
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Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 4

(4) Z przyczyn podyktowanych względami 
zdrowia publicznego niektóre Państwa 
Członkowskie wymagają, aby niektóre 
zwykłe środki spożywcze były 
obowiązkowo wzbogacane o pewne 
witaminy i minerały. Względy te mogą być 
słuszne na szczeblu krajowym, a nawet 
regionalnym i jako takie nie będą 
uzasadniały obecnej harmonizacji w zakresie 
obowiązkowego dodawania substancji 
odżywczych w całej Wspólnocie. Jednakże 
jeśli okaże się to stosowne, przepisy takie 
będzie można przyjąć na poziomie 
Wspólnoty. Do tego czasu użyteczne byłoby 
zgromadzenie informacji o takich środkach 
obowiązujących w poszczególnych krajach. 

(4) Z przyczyn podyktowanych względami 
zdrowia publicznego niektóre Państwa 
Członkowskie wymagają, aby niektóre 
zwykłe środki spożywcze były 
obowiązkowo wzbogacane o pewne 
witaminy i minerały. Względy te mogą być 
słuszne na szczeblu krajowym, a nawet 
regionalnym i jako takie nie będą 
uzasadniały obecnej harmonizacji w zakresie 
obowiązkowego dodawania substancji 
odżywczych w całej Wspólnocie. Jednakże 
jeśli okaże się to stosowne, przepisy takie 
będzie można przyjąć na poziomie 
Wspólnoty, zgodnie z zasadą, że masowe 
podawanie ogółowi ludności substancji o 
właściwościach leczniczych poprzez 
dodawanie przedmiotowej substancji do 
publicznie dostarczanych podstawowych 
artykułów pierwszej potrzeby, takich jak 
woda pitna, nie powinno być dozwolone, o 
ile nie można naukowo udowodnić, że takie 
dodawanie nie ma ujemnego wpływu na 
zdrowie wrażliwych grup ludności. Do tego 
czasu użyteczne byłoby zgromadzenie 
informacji o takich środkach 
obowiązujących w poszczególnych krajach.

Or. en

Uzasadnienie

Dodawanie fluoru do wody pitnej ma niewspółmiernie negatywny wpływ na karmione butelką 
noworodki i małe dzieci, jeśli uwzględnić ogólne zwyczaje konsumpcyjne, określone w art. 7.

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 9

(9) Na szczeblu międzynarodowym w roku 
1987 w Codex Alimentarius przyjęto ogólne 

(9) Na szczeblu międzynarodowym w roku 
1987 w Codex Alimentarius przyjęto ogólne 
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zasady wzbogacania środków spożywczych 
o substancje odżywcze, w tym witaminy i 
minerały. Właściwe znaczenie nadano 
zawartym tutaj definicjom „odtworzenia”,
„równoważności odżywczej” i „zastępczego 
środka spożywczego”. Zawarta w Kodeksie 
definicja „wzbogacenia” umożliwia 
dodawanie substancji odżywczych w celu 
zapobieżenia niedoborowi lub uzupełnienia 
niedoboru jednego lub więcej składników 
odżywczych u ludności lub konkretnych 
grup ludności, który można wykazać na 
podstawie istniejących dowodów 
naukowych lub wskazać na podstawie 
szacunkowego spożycia danej substancji 
odżywczej, spowodowanego zmieniającymi 
się nawykami żywieniowymi.

zasady wzbogacania środków spożywczych 
o substancje odżywcze, w tym witaminy i 
minerały. Właściwe znaczenie nadano 
zawartym tutaj definicjom „odtworzenia” 
„równoważności odżywczej” i „zastępczego 
środka spożywczego”. Zawarta w Kodeksie 
definicja „wzbogacenia” umożliwia 
dodawanie substancji odżywczych w celu 
zapobieżenia niedoborowi lub uzupełnienia 
niedoboru jednego lub więcej składników 
odżywczych u ludności lub konkretnych 
grup ludności, który można wykazać na 
podstawie istniejących dowodów 
naukowych lub wskazać na podstawie 
szacunkowego spożycia danej substancji 
odżywczej, spowodowanego zmieniającymi 
się nawykami żywieniowymi. Masowe 
podawanie ogółowi ludności substancji o 
właściwościach leczniczych poprzez 
dodawanie przedmiotowej substancji do 
publicznie dostarczanych podstawowych 
artykułów pierwszej potrzeby, takich jak 
woda pitna, nie powinno być dozwolone, o 
ile nie można naukowo udowodnić, że takie 
dodawanie nie ma ujemnego wpływu na 
zdrowie wrażliwych grup ludności.

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia11

(11) Dozwolone powinno być wzbogacenie 
środków spożywczych wyłącznie o 
witaminy i minerały zawarte w normalnej 
diecie i spożywane w jej ramach oraz 
uznawane za niezbędne składniki odżywcze, 
chociaż nie oznacza to, że ich dodawanie 
jest konieczne. Należy unikać ewentualnych 
kontrowersji, jakie mogą pojawić się w 
związku z określaniem tych niezbędnych 
substancji odżywczych. Należy zatem 
opracować pozytywną listę takich witamin i 

(11) Dozwolone powinno być wzbogacenie 
środków spożywczych wyłącznie o 
witaminy i minerały zawarte w normalnej 
diecie i spożywane w jej ramach oraz 
uznawane za niezbędne składniki odżywcze, 
chociaż nie oznacza to, że ich dodawanie 
jest konieczne. Należy unikać ewentualnych 
kontrowersji, jakie mogą pojawić się w 
związku z określaniem tych niezbędnych 
substancji odżywczych. Należy zatem 
opracować pozytywną listę takich witamin i 
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minerałów. minerałów.

Dla ochrony konsumentów trzeba 
opracować pozytywną listę pewnych innych 
substancji bioaktywnych, które mogą być 
stosowane w środkach spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie 

Witaminy i minerały dozwolone jako środki wzbogacające są ujęte na pozytywnej liście. Taki 
sam poziom ochrony należy zapewnić konsumentom w przypadku substancji bioaktywnych, 
dodawanych do środków spożywczych w celu nadania im określonych właściwości. Ekstrakty 
o działaniu hormonalnym (głównie fitohormony) lub substancje bioaktywne, takie jak kofeina, 
nikotyna lub chinina, należy dokładnie sprawdzić przed zezwoleniem na ich dodawanie do 
środków spożywczych. Dlatego należy opracować pozytywną listę takich ekstrahowanych lub 
syntetyzowanych substancji, ze wskazaniem ograniczeń dotyczących ich stosowania oraz 
maksymalnych zawartości.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 12

(12) Substancje chemiczne stosowane jako 
źródła witamin i minerałów, które mają być
dodawane do środków spożywczych 
powinny być bezpieczne, a także 
biodostępne, tzn. takie, które mogą być 
wykorzystane przez organizm. Również z 
tego względu należy opracować pozytywną 
listę tych substancji. Na tej pozytywnej 
liście należy umieścić te substancje, które 
zostały zatwierdzone przez Komitet 
Naukowy ds. Żywności (opinia wyrażona w
dniu 12 maja 1999 r.) na podstawie wyżej 
wymienionych kryteriów bezpieczeństwa i 
biodostępności i mogą być stosowane do 
produkcji środków spożywczych 
przeznaczonych dla niemowląt i małych 
dzieci, w innych środkach spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub w suplementach żywnościowych.

(12) Substancje chemiczne stosowane jako 
źródła witamin, minerałów i niektóre inne 
substancje, które można dodawać do 
środków spożywczych muszą być 
bezpieczne, a także biodostępne, tzn. takie, 
które mogą być wykorzystane przez 
organizm. Również z tego względu należy 
opracować pozytywną listę tych substancji. 
Na tej pozytywnej liście należy umieścić te 
substancje, które zostały zatwierdzone przez 
Komitet Naukowy ds. Żywności (opinia 
wyrażona w dniu 12 maja 1999 r.) na 
podstawie wyżej wymienionych kryteriów 
bezpieczeństwa i biodostępności i mogą być 
stosowane do produkcji środków 
spożywczych przeznaczonych dla 
wszystkich grup ludności, w tym niemowląt, 
małych dzieci, kobiet ciężarnych i osób w 
podeszłym wieku, w innych środkach 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub w suplementach 
żywnościowych.
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Or. en

Uzasadnienie 

Takie same zasady muszą mieć zastosowanie w odniesieniu do witamin minerałów i innych 
substancji bioaktywnych.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 14

(14) Środki spożywcze z dodatkiem witamin 
i minerałów są najczęściej reklamowane 
przez ich producentów i mogą wywołać 
takie wrażenie wśród konsumentów, jak 
gdyby chodziło o środki oferujące korzyść w 
zakresie substancji odżywczych, 
fizjologiczną lub inną korzyść zdrowotną w 
porównaniu z innymi środkami, do których 
tych substancji nie dodano. Może to 
prowadzić do decyzji konsumentów, które 
inaczej mogłyby być niepożądane. Aby 
przeciwdziałać tym możliwym 
niepożądanym skutkom, uważa się za 
wskazane obłożenie ograniczeniami 
produktów, do których witaminy i minerały 
mogą być dodawane dodatkowo obok tych 
substancji, które wynikają ze wskazań 
technicznych lub są niezbędne ze względów 
zdrowotnych, o ile określone zostaną górne 
granice zawartości witamin i minerałów w 
tego rodzaju produktach. Zawartość w 
produkcie określonych substancji, jak np. 
alkoholu, byłaby w związku z tym 
właściwym kryterium dla zakazu dodawania 
witamin i minerałów. Aby nie dopuścić do 
powstania wśród konsumentów zamieszania 
w kwestii naturalnych wartości odżywczych 
świeżych produktów spożywczych, również
tu należy zakazać dodawania witamin i
minerałów.

(14) Środki spożywcze z dodatkiem 
witamin, minerałów i pewnych innych 
substancji są najczęściej reklamowane przez 
ich producentów i mogą wywołać takie 
wrażenie wśród konsumentów, jak gdyby 
chodziło o środki oferujące korzyści 
odżywcze, fizjologiczne lub inne korzyści 
zdrowotne w porównaniu z innymi 
środkami, do których tych substancji nie 
dodano. Może to prowadzić do decyzji 
konsumentów, które mogłyby być 
niepożądane, ponieważ wzbogacone 
produkty są zbyt kaloryczne, za tłuste lub
zbyt słodkie. Aby przeciwdziałać tym 
możliwym niepożądanym skutkom, 
produkty, do których w sposób świadomy
dodawane są witaminy, minerały i pewne 
inne substancje, muszą podlegać 
ograniczeniom. Zawartość w produkcie 
określonych substancji, jak np. alkoholu lub
profil wartości odżywczych produktu są w 
związku z tym właściwymi kryteriami dla 
zakazu dodawania witamin, minerałów i 
pewnych innych substancji. Przy 
określaniu profilu wartości odżywczych 
należy uwzględnić udział różnych 
substancji odżywczych i substancji o 
działaniu fizjologicznym, zwłaszcza 
tłuszczów, tłuszczów nasyconych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans, soli/sodu i 
cukru, których nadmierne spożycie jest 
niewskazane, jak również jedno- i 
wielonienasyconych tłuszczów, dostępnych 
węglowodanów innych niż cukry, witamin,
minerałów, białka i błonnika. Profil 
wartości odżywczych powinien również 
uwzględniać kaloryczność. Przy określaniu 
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profilu wartości odżywczych będą brane 
pod uwagę różne kategorie produktów 
spożywczych, jak również pozycja i rola 
tych produktów w całości odżywiania. W 
kontekście ustalonych profilów wartości 
odżywczych niezbędne okazać się może 
dopuszczenie wyjątków dla określonych 
produktów spożywczych lub ich kategorii, 
zależnie od roli i znaczenia w sposobie 
odżywiania się ludności. Aby nie dopuścić 
do powstania wśród konsumentów 
zamieszania w kwestii naturalnych wartości 
odżywczych świeżych produktów 
spożywczych, dodawanie witamin, 
minerałów i pewnych innych substancji 
musi być tu zakazane. 

Or. en

Uzasadnienie 

Poszerzenie tekstu wynika przede wszystkim z punktów 6 i 7 projektu Komisji w sprawie 
informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków spożywczych 
(COM(2003)424). Tym sposobem tworzy się rozsądną równoległość między dwoma 
rozporządzeniami. Ponadto nie powinno się dopuszczać do dodawania witamin i minerałów 
do produktów charakteryzujących się wysoką zawartością takich substancji, jak nasycone 
tłuszcze, kwasy tłuszczowe z izomerami trans, cukier i sól i tym podobne produkty. 
Zastosowanie dodatków do środków spożywczych mających mniej korzystny wpływ na 
zdrowie mogłoby spowodować, że sprawiałyby one wrażenie zdrowej żywności i w ten sposób 
wprowadzałoby konsumenta w błąd. To samo dotyczy wzbogacania środków spożywczych o 
pewne substancje bioaktywne. 

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia 14

(14) Środki spożywcze z dodatkiem witamin 
i minerałów są najczęściej reklamowane 
przez ich producentów i mogą wywołać 
takie wrażenie wśród konsumentów, jak 
gdyby chodziło o środki oferujące korzyść w 
zakresie substancji odżywczych, 
fizjologiczną lub inną korzyść zdrowotną w 
porównaniu z innymi środkami, do których 
tych substancji nie dodano. Może to 

(14) Środki spożywcze z dodatkiem witamin 
i minerałów są najczęściej reklamowane 
przez ich producentów i mogą wywołać 
takie wrażenie wśród konsumentów, jak 
gdyby chodziło o środki oferujące korzyść w 
zakresie substancji odżywczych, 
fizjologiczną lub inną korzyść zdrowotną w 
porównaniu z innymi środkami, do których 
tych substancji nie dodano. Może to 
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prowadzić do decyzji konsumentów, które 
inaczej mogłyby być niepożądane. Aby 
przeciwdziałać tym możliwym 
niepożądanym skutkom, uważa się za 
wskazane obłożenie ograniczeniami 
produktów, do których witaminy i minerały 
mogą być dodawane dodatkowo obok tych 
substancji, które wynikają ze wskazań 
technicznych lub są niezbędne ze względów 
zdrowotnych, o ile określone zostaną górne 
granice zawartości witamin i minerałów w 
tego rodzaju produktach. Zawartość w 
produkcie określonych substancji, jak np. 
alkoholu, byłaby w związku z tym 
właściwym kryterium dla zakazu dodawania 
witamin i minerałów. Aby nie dopuścić do 
powstania wśród konsumentów zamieszania 
w kwestii naturalnych wartości odżywczych 
świeżych produktów spożywczych, również 
tu należy zakazać dodawania witamin i 
minerałów. 

prowadzić do decyzji konsumentów, które 
inaczej mogłyby być niepożądane. Aby 
przeciwdziałać tym możliwym 
niepożądanym skutkom, uważa się za 
wskazane obłożenie ograniczeniami 
produktów, do których witaminy i minerały 
mogą być dodawane dodatkowo obok tych 
substancji, które wynikają ze wskazań 
technicznych lub są niezbędne ze względów 
zdrowotnych, o ile określone zostaną górne 
granice zawartości witamin i minerałów w 
tego rodzaju produktach. Zawartość w 
produkcie określonych substancji, jak np. 
alkoholu, byłaby w związku z tym 
właściwym kryterium dla zakazu dodawania 
witamin i minerałów. Wszelkie odstępstwa 
od zakazu dodawania witamin i minerałów 
do napojów alkoholowych powinny się 
ograniczać do ochrony tradycyjnych 
receptur na markowe produkty; na ich 
opakowaniu nie powinno być informacji o 
wartościach odżywczych takich dodatków 
ani o ich korzystnym wpływie na zdrowie. 
Aby nie dopuścić do powstania wśród 
konsumentów zamieszania w kwestii 
naturalnych wartości odżywczych świeżych 
produktów spożywczych, również tu należy 
zakazać dodawania witamin i minerałów. 

Or. en

Uzasadnienie 

W Zjednoczonym Królestwie od dawna produkuje się lekkie wina. W przypadku wina 
(czerwonego) produkcja ta wiąże się, zgodnie z dziewiętnastowiecznymi recepturami, z 
dodawaniem pewnych substancji mineralnych. Obecnie minerały nadają temu produktowi 
charakter, ale nie są dodawane w celu jego wzbogacenia; nie podaje się również informacji 
na ich temat. Proponowana poprawka umożliwiłaby dalszą produkcję i sprzedaż lekkich win, 
pod warunkiem ilościowego ograniczenia dodatków mineralnych i zakazu zamieszczania 
informacji o ich wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych. 

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia 14

(14) Środki spożywcze z dodatkiem witamin (14) Środki spożywcze z dodatkiem witamin 
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i minerałów są najczęściej reklamowane 
przez ich producentów i mogą wywołać 
takie wrażenie wśród konsumentów, jak 
gdyby chodziło o środki oferujące korzyść w 
zakresie substancji odżywczych, 
fizjologiczną lub inną korzyść zdrowotną w 
porównaniu z innymi środkami, do których 
tych substancji nie dodano. Może to 
prowadzić do decyzji konsumentów, które 
inaczej mogłyby być niepożądane. Aby 
przeciwdziałać tym możliwym 
niepożądanym skutkom, uważa się za 
wskazane obłożenie ograniczeniami 
produktów, do których witaminy i minerały 
mogą być dodawane dodatkowo obok tych 
substancji, które wynikają ze wskazań 
technicznych lub są niezbędne ze względów 
zdrowotnych, o ile określone zostaną górne 
granice zawartości witamin i minerałów w 
tego rodzaju produktach. Zawartość w 
produkcie określonych substancji, jak np. 
alkoholu, byłaby w związku z tym 
właściwym kryterium dla zakazu dodawania 
witamin i minerałów. Aby nie dopuścić do 
powstania wśród konsumentów zamieszania 
w kwestii naturalnych wartości odżywczych 
świeżych produktów spożywczych, również 
tu należy zakazać dodawania witamin i 
minerałów. 

i minerałów są najczęściej reklamowane 
przez ich producentów i mogą wywołać 
takie wrażenie wśród konsumentów, jak 
gdyby chodziło o środki oferujące korzyść w 
zakresie substancji odżywczych, 
fizjologiczną lub inną korzyść zdrowotną w 
porównaniu z środkami, do których tych 
substancji nie dodano. Może to prowadzić 
do decyzji konsumentów, które inaczej 
mogłyby być niepożądane. Aby 
przeciwdziałać tym możliwym 
niepożądanym skutkom, uważa się za 
wskazane obłożenie ograniczeniami 
produktów, do których witaminy i minerały 
mogą być dodawane dodatkowo obok tych 
substancji, które wynikają ze wskazań 
technicznych lub są niezbędne ze względów 
zdrowotnych, o ile określone zostaną górne 
granice zawartości witamin i minerałów w 
tego rodzaju produktach. Zawartość w 
produkcie określonych substancji, jak np. 
alkoholu, byłaby w związku z tym 
właściwym kryterium dla zakazu dodawania 
witamin i minerałów. Wszelkie odstępstwa 
od zakazu dodawania witamin i minerałów 
do napojów alkoholowych powinny być 
ograniczone do wskaźników autentyczności 
w celu zwalczania oszustw. Aby nie 
dopuścić do powstania wśród konsumentów 
zamieszania w kwestii naturalnych wartości 
odżywczych świeżych produktów 
spożywczych, również tu należy zakazać 
dodawania witamin i minerałów. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zachowanie możliwości stosowania bardzo małych ilości witamin i minerałów 
jako markerów autentyczności napojów spirytusowych. W przemyśle spirytusowym 
(produkcja ginu, wódki, itd.) stosuje się w markowych produktach szereg substancji w 
charakterze chemicznych markerów umożliwiających weryfikację autentyczności produktów. 
Takie markery są cennym narzędziem w walce przeciwko podrabianym napojom 
spirytusowym, które poprzez zawartość niekontrolowanych składników, w tym metanolu, 
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów i odbierają corocznie legalnym 
producentom znaczne przychody. 
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Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia15

(15) Ponieważ nadmierne spożycie witamin 
i minerałów może powodować niekorzystne 
skutki, niezbędne jest określenie ich 
maksymalnej bezpiecznej dawki w sytuacji, 
gdy są one dodawane do środków 
spożywczych, w zależności od konkretnego 
przypadku. Dawki te muszą być tak 
określone, aby normalne spożywanie 
produktów, zgodne z załączonymi przez 
producenta instrukcjami stosowania i przy 
zachowaniu zróżnicowanego sposobu 
odżywiania było bezpieczne dla 
konsumenta. Z tego względu powinny to być 
łączne maksymalne bezpieczne dawki 
witamin i minerałów naturalnie zawartych w 
żywności i/lub dodawanych do środków 
spożywczych w jakimkolwiek celu, w tym 
ze względów technologicznych.

(15) Ponieważ nadmierne spożycie witamin 
i minerałów może powodować niekorzystne 
skutki, niezbędne jest ostrożne podejście do 
wzbogacania oraz określenie ich 
maksymalnej bezpiecznej dawki w sytuacji, 
gdy są one dodawane do środków 
spożywczych, w zależności od konkretnego 
przypadku. Dawki te muszą być tak 
określone, aby normalne spożywanie 
produktów zgodne z załączonymi przez 
producenta instrukcjami stosowania i przy 
zachowaniu zróżnicowanego sposobu 
odżywiania było bezpieczne dla 
konsumenta. Z tego względu powinny to być 
łączne maksymalne bezpieczne dawki 
witamin, minerałów i pewnych innych 
substancji naturalnie zawartych w żywności 
i/lub dodawanych do środków spożywczych 
w jakimkolwiek celu, w tym ze względów 
technologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Takie same zasady powinny być stosowane w odniesieniu do witamin, minerałów i innych 
substancji.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 16

(16) Z tej przyczyny w razie potrzeby należy 
przyjąć maksymalne ilości i wszelkie inne 
warunki ograniczające ich dodawanie do 
środków spożywczych, biorąc pod uwagę 
ich górne bezpieczne poziomy ustalone w 
drodze naukowej oceny ryzyka, opartej na 
ogólnie przyjętych danych naukowych, oraz 
ich potencjalnym spożyciu z innymi 
środkami spożywczymi. W należyty sposób 
trzeba również uwzględniać referencyjne 

(16) Z tej przyczyny w razie potrzeby należy 
przyjąć maksymalne ilości i wszelkie inne 
warunki ograniczające ich dodawanie do 
środków spożywczych, biorąc pod uwagę 
ich górne bezpieczne poziomy ustalone w 
drodze naukowej oceny ryzyka, opartej na 
ogólnie przyjętych danych naukowych, oraz 
ich potencjalnym spożyciu z innymi 
środkami spożywczymi. W należyty sposób 
trzeba również uwzględniać referencyjne 
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dawki witamin i minerałów dla ludności. W 
razie potrzeby, przy wprowadzaniu 
ograniczeń odnośnie do środków 
spożywczych, które można wzbogacić o 
pewne witaminy i minerały, należy przede 
wszystkim mieć na uwadze cel takiego 
wzbogacenia i udział danego środka 
spożywczego w ogólnym żywieniu. 

dawki witamin i minerałów dla ludności. W 
razie potrzeby, przy wprowadzaniu 
ograniczeń odnośnie do środków 
spożywczych, które można wzbogacić o 
pewne witaminy i minerały, (np. dodawanie 
jodu wyłącznie do soli) należy przede 
wszystkim mieć na uwadze cel takiego 
wzbogacenia i udział danego środka 
spożywczego w ogólnym żywieniu.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby harmonizacja dodawania jodu do środków spożywczych w Europie była 
spójna z ogólnoświatowym systemem jodowania soli służącym zapobieganiu chorobom 
związanym z niedoborem jodu. 

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 20 a (nowy)

(20a) Art. 28 i 30 Traktatu WE przewidują 
wyjątek od zasady swobodnego przepływu 
towarów wewnątrz Wspólnoty, który może 
zostać wprowadzony przez władze krajowe 
po spełnieniu określonych warunków. 
Władze krajowe, korzystając zgodnie z 
Traktatem WE ze swobody w zakresie 
ochrony zdrowia publicznego, muszą 
przestrzegać zasady proporcjonalności. Na 
władzach krajowych spoczywa obowiązek 
wykazania, na podstawie szczegółowej 
oceny zagrożeń, czy ich przepisy są 
niezbędne w celu zapewnienia skutecznej 
ochrony. Muszą one upewnić się, czy 
rzekome realne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego jest dostatecznie uzasadnione 
najnowszymi dostępnymi danymi 
naukowymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Dodawania witamin i minerałów do artykułów spożywczych można zabronić wyłącznie wtedy, 
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gdy można naukowo udowodnić, że wzbogacenie o witaminy i minerały może stanowić 
poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Rozporządzenie to odzwierciedla najnowsze 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Orzeczenie z dnia 5 lutego 2004 r., 
sprawa 24/00 Komisja/Francja). Punkty te służą wyjaśnieniu zakresu art. 13 proponowanego 
rozporządzenia. 

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Poprawka 42
Art. 1 ust. 2

2. Postanowienia niniejszego rozporządzenia 
dotyczące witamin i minerałów nie będą 
miały zastosowania do suplementów 
żywnościowych objętych dyrektywą 
2002/46/WE 

2. Postanowienia niniejszego rozporządzenia 
nie będą miały zastosowania do 
suplementów żywnościowych objętych 
dyrektywą 2002/46/WE 

Or. en

Uzasadnienie

Suplementy żywnościowe są już regulowane dyrektywą 2002/46/WE. Dyrektywa ta przewiduje 
przygotowanie przez Komisję Europejską, najpóźniej do dnia 12 lipca 2007 r., sprawozdania 
dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie celowości ustanowienia specjalnych zasad 
dotyczących kategoryzacji substancji odżywczych lub wykazujących efekt odżywczy lub 
fizjologiczny, innych niż witaminy i minerały. Dlatego niestosowne wydaje się regulowanie 
określonego rodzaju składników w jednej kategorii środków spożywczych, a mianowicie w 
suplementach środków spożywczych, w dwóch oddzielnych aktach prawnych. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 43
Art. 1 ust. 2 a (nowy)

2a. Postanowienia niniejszego 
rozporządzenia dotyczące witamin i 
minerałów nie będą miały zastosowania do 
stosowanych przed zbiorami praktyk 
karmienia i rozmnażania, które są objęte 
innym ustawodawstwem Wspólnoty. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do roślin ani zwierząt, u których 
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poziomy konkretnych substancji odżywczych są podwyższone na skutek stosowanych praktyk 
karmienia i rozmnażania. 

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 44
Art.1 ust. 3 lit. d a) (nowa)

da) do szczególnych postanowień zawartych
w ustawodawstwie Wspólnoty odnośnie do 
wody pitnej. 

Or. en

Uzasadnienie 

Woda pitna jest środkiem spożywczym i powinna podlegać postanowieniom niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 45
Art. 2 punkt 1

Nie ma wpływu na wersję angielską

Or. fr

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 46
Art. 2 punkt 4 część wprowadzająca

(4) „wzbogacenie“ oznacza dodanie jednej 
lub większej ilości witamin i/lub minerałów 
do środka spożywczego bez względu na to, 
czy zwykle są one składnikiem danego 
środka spożywczego czy też nie, w celu 
uwzględnienia:

(4) „wzbogacenie“ oznacza dodanie jednej 
lub większej ilości witamin i/lub minerałów 
do środka spożywczego bez względu na to, 
czy zwykle są one składnikiem danego 
środka spożywczego czy też nie, w celu 
uwzględnienia, przykładowo:

Or. de

Uzasadnienie

Powodów wzbogacenia określonych w lit. a) - c) nie należy traktować jako wyłącznych.
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Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 47
Art. 2 punkt 4 a (nowy)

(Nie ma wpływu na wersję angielską, która jest 
identyczna z Poprawką 6 w projekcie sprawozdania)

Or. de

Uzasadnienie

W załącznikach I oraz II wyszczególniono i określono witaminy i minerały, którymi wolno 
wzbogacać środki spożywcze. Dlatego też w niniejszym rozporządzeniu zdefiniowania 
wymaga również przynajmniej termin „pewne inne substancje”. Niniejsza poprawka ma 
zastąpić poprawkę 6 do projektu sprawozdania i w wersji niemieckiej zastępuje słowo 
„ernährungsphysiologisch“ słowem „physiologisch“, zapewniając w ten sposób 
uwzględnienie również takich substancji, jak kofeina.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 48
Art. 3 ust. 2 lit. a)

a) „odtworzenie” i/lub, a) „odtworzenie”, jeśli dany środek 
spożywczy został zidentyfikowany jako 
znaczące źródło niezbędnych substancji 
odżywczych w dostarczanej żywności. 
Środek spożywczy jest uznawany za 
znaczące źródło niezbędnych substancji 
odżywczych, jeśli jego jadalna część przed 
przetworzeniem, składowaniem lub 
transportem zawiera podstawową 
substancję odżywczą w ilości równej lub 
większej niż 10% zalecanej dawki przy 
rozsądnym dziennym spożyciu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia lukom prawnym niezbędne jest określenie, kiedy odtworzenie jest 
dopuszczalne. Według Codex Alimentarius odtworzenie jest właściwe, jeśli jakiś środek 
spożywczy został zidentyfikowany jako znaczące źródło niezbędnych substancji odżywczych w 
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dostarczanej żywności. Proponowana wartość jest identyczna z wartością zawartą w 
Ogólnych zasadach dotyczących wzbogacania środków spożywczych o niezbędne substancje 
odżywcze, zawartych w Codex Alimentarius.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête, 

Poprawka 49
Art. 3 ust. 2 lit. a)

Nie ma wpływu na wersję angielską

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 50
Art. 3 ust. 2 a (nowy)

2a. Zakazane jest dodawanie witamin i 
minerałów do środków spożywczych w celu 
wprowadzenia w błąd lub oszukania 
konsumenta odnośnie do wartości 
odżywczych danego środka spożywczego, 
czy to za pomocą etykiet, opakowania, 
reklamy, czy też za pomocą samego 
dodatku. 

Or. sv

Uzasadnienie

Ustęp w artykule 8 (ust. 2) dotyczący wprowadzania w błąd jest na tyle ważny, że należy go 
przenieść z artykułu 8 do artykułu 3, w którym wyszczególniono warunki dodawania witamin i 
minerałów. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 51
Art. 3 ust. 3

3. Przepisy wykonawcze w zakresie 
wzbogacania środków spożywczych o 
witaminy i minerały w celu odtworzenia i 
odżywczej równoważności zastępczych 
środków spożywczych mogą zostać przyjęte, 
w razie potrzeby, zgodnie z procedurą, o 

3. Przepisy wykonawcze w zakresie
wzbogacania środków spożywczych o 
witaminy i minerały dla celów odtworzenia i 
uzyskania odżywczej równoważności 
zastępczych środków spożywczych mogą 
zostać przyjęte, w razie potrzeby, zgodnie z 
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której mowa w artykule 16 ust.2. procedurą, o której mowa w artykule 16 
ust.2, po uzyskaniu opinii Urzędu. Przed 
przyjęciem takich przepisów Komisja 
przeprowadzi konsultacje z grupami 
interesów, w szczególności z 
przedstawicielami branży spożywczej i 
stowarzyszeniami konsumentów. 

Or. de

Uzasadnienie

Opinia EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) i konsultacje z grupami 
interesów są niezbędne dla spełnienia celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożyli John Bowis, Françoise Grossetête

Poprawka 52
Art. 3 ust. 3

3. Przepisy wykonawcze w zakresie 
wzbogacania środków spożywczych o 
witaminy i minerały w celu odtworzenia i 
odżywczej równoważności zastępczych 
środków spożywczych mogą zostać przyjęte, 
w razie potrzeby, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w artykule 16 ust.2.

3. Przepisy wykonawcze w zakresie 
wzbogacania środków spożywczych o 
witaminy i minerały dla celów odtworzenia i 
uzyskania odżywczej równoważności 
zastępczych środków spożywczych mogą 
zostać przyjęte, w razie potrzeby, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w artykule 16 
ust.2. Przed ustanowieniem takich 
przepisów Komisja przeprowadzi 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z operatorami branży 
spożywczej i grupami konsumenckimi. 

Or. en

Uzasadnienie

Takie konsultacje są niezbędne w celu zagwarantowania, aby cele niniejszego rozporządzenia 
nie zostały narażone na szwank. 

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 53
Art. 3 a (nowy)
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Artykuł 3a
Warunki dotyczące dodawania pewnych 

innych substancji
1. Do środków spożywczych można 
dodawać jedynie określone inne substancje 
obecne na liście w załączniku III, pod 
warunkiem przestrzegania zasad 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
2. W ciągu 2 lat po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia Komisja, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 ust. 2, 
określi kryteria i warunki stosowania 
pewnych innych substancji, które mogą być 
stosowane jako składniki wzbogaconej 
żywności. Przy określaniu kryteriów i 
warunków należy zastosować podejście 
zapobiegawcze, biorące za podstawę 
konieczność ochrony zdrowia publicznego i 
uniknięcie wprowadzania konsumentów w 
błąd. 
3. Zmiany na liście, o której mowa w ust. 1, 
powinny być przyjmowane zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

W ramach zapobiegawczego podejścia odnośnie do wzbogacania artykułów spożywczych 
niezbędne jest ustalenie porównywalnych zasad dla witamin, minerałów i innych substancji. 
Zasady dotyczące witamin i minerałów zostały już ujęte w innym ustawodawstwie, natomiast 
w przypadku innych substancji konieczne jest doradztwo ze strony naukowców z EFSA.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 54
Art. 3 a (nowy)

Artykuł 3a
Warunki dotyczące dodawania pewnych 

innych substancji
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1. Do środków spożywczych można 
dodawać jedynie określone inne substancje 
obecne na liście w załączniku III, pod 
warunkiem przestrzegania zasad 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

2. W ciągu 2 lat od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia Komisja, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 ust. 2, 
określi kryteria i warunki stosowania 
pewnych innych substancji, które mogą być 
stosowane jako składniki wzbogaconej 
żywności. Przy określaniu kryteriów i 
warunków należy zastosować podejście 
restrykcyjne i zapobiegawcze, 
koncentrujące się na ochronie konsumenta. 
3. Zmiany na liście, o której mowa w ust. 1, 
powinny być przyjmowane zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 16 ust.2. 

Or. en

Uzasadnienie 

W ramach zapobiegawczego podejścia odnośnie do wzbogacania artykułów spożywczych 
niezbędne jest ustalenie porównywalnych zasad dla witamin, minerałów i innych substancji. 
Ekstrakty o działaniu hormonalnym (głównie fitohormony) lub substancje bioaktywne, takie 
jak kofeina, nikotyna lub chinina, należy dokładnie sprawdzić przed zezwoleniem na ich 
dodawanie do środków spożywczych. Z tego względu po uzyskaniu naukowej porady ze strony 
Urzędu (EFSA), należy opracować pozytywną listę takich ekstrahowanych lub 
syntetyzowanych substancji, ze wskazaniem ograniczeń dotyczących ich stosowania oraz 
maksymalnych zawartości. 

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 55
Art. 4 ust. 1 część wprowadzająca

W odstępstwie od art. 3 ust. 1 oraz do
(siedem lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia) Państwa Członkowskie 
mogą dopuszczać stosowanie witamin i
minerałów nie wymienionych w zał. I lub 
stosowanych w innych formach niż 
wymienione w załączniku II, o ile: 

W odstępstwie od art. 3 ust. 1 oraz do (30 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia) Państwa Członkowskie 
mogą dopuszczać stosowanie witamin,
minerałów i pewnych innych substancji 
niewymienionych w załączniku I lub 
stosowanych w innych formach niż 
wymienione w załączniku II i załączniku 
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III, o ile: 

Or. en

Uzasadnienie 

Ze względu na ochronę konsumenta zarówno witaminy/minerały, jak i inne substancje muszą 
być poddane nadzorowi i dlatego trzeba je wpisać na pozytywną listę. Biorąc pod uwagę, że 
inne substancje bioaktywne, takie jak kofeina lub dziurawiec, mogą mieć niekorzystny wpływ 
na zdrowie człowieka, nie ma powodu, aby inne substancje traktować inaczej niż witaminy i 
minerały.

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 56
Art. 4 ust. 1 część wprowadzająca

W odstępstwie od art. 3 ust. 1 oraz do 
(siedmiu lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia) Państwa Członkowskie 
mogą dopuszczać stosowanie witamin i
minerałów nie wymienionych w zał. I lub 
stosowanych w innych formach niż 
wymienione w załączniku II, o ile:

W odstępstwie od art. 3 ust. 1 oraz do 
(siedmiu lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia) Państwa Członkowskie 
mogą dopuszczać stosowanie witamin,
minerałów i pewnych innych substancji nie 
wymienionych w załączniku I lub 
stosowanych w innych formach niż 
wymienione w załączniku II i załączniku 
III, o ile: 

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ochronę konsumenta zarówno witaminy/minerały, jak i inne substancje muszą 
być poddane nadzorowi i dlatego trzeba je wpisać na pozytywna listę. Biorąc pod uwagę, że 
inne substancje bioaktywne, takie dziurawiec, mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie 
człowieka, nie ma powodu, aby inne substancje traktować inaczej niż witaminy i minerały.

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 57
Art. 4 ust. 1 lit. b a) (nowa)

ba) przedmiotowa substancja nie jest 
obowiązkowo masowo podawana w 
charakterze środka o właściwościach 
leczniczych ogółowi ludności. 
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Or. en

Uzasadnienie

Masowe podawanie substancji w charakterze środków o właściwościach leczniczych bez 
rozróżniania między poszczególnymi grupami ludności nie powinno być dozwolone, o ile nie 
można naukowo udowodnić, że ich podawanie nie będzie miało negatywnego wpływu na 
wrażliwe grupy ludności, takie jak noworodki i małe dzieci.

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Poprawka 58
Art. 4 ust. 1 a (nowy)

Państwa Członkowskie będą informować 
Komisję o stosowaniu witamin i minerałów 
dopuszczalnych na ich terytorium, które nie 
figurują w załączniku I, lub są stosowane w 
innych formach niż wymienione w 
załączniku II. Komisja poda te informacje 
do wiadomości publicznej. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia operatorom rynku bezpieczeństwa prawnego i możliwości przewidywania 
niezbędne jest posiadanie przejrzystego systemu, który zapewnia operatorom przegląd 
substancji, które mogą być dodawane, lub których nie wolno dodawać do środków 
spożywczych w każdym z Państw Członkowskich UE. 

Poprawkę złożyły María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Poprawka 59
Art. 4 ust. 2

Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z 
nakazami Traktatu, nadal stosować 
istniejące krajowe ograniczenia lub zakazy 
w zakresie handlu środkami spożywczymi 
do których dodawane są witaminy i minerały 
nieuwzględnione na liście w załączniku I lub 
w formach niewymienionych w załączniku 
II.

W okresie przejściowym inne Państwa 
Członkowskie mogą, ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne i zgodnie z 
nakazami Traktatu, nadal stosować 
istniejące krajowe ograniczenia lub zakazy 
w zakresie handlu środkami spożywczymi 
do których dodawane są witaminy i minerały 
nieuwzględnione na liście w załączniku I lub 
w formach niewymienionych w załączniku 
II. Państwa Członkowskie będą na bieżąco 
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informowały Komisję o wszelkich takich 
krajowych ograniczeniach lub zakazach, a 
Komisja poda te informacje do wiadomości 
publicznej. 

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 60
Art. 4 ust. 2

Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z 
nakazami Traktatu, nadal stosować 
istniejące krajowe ograniczenia lub zakazy 
w zakresie handlu środkami spożywczymi 
do których dodawane są witaminy i minerały 
nieuwzględnione na liście w załączniku I lub 
w formach niewymienionych w załączniku 
II.

Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z 
nakazami Traktatu, nadal stosować 
istniejące krajowe ograniczenia lub zakazy 
w zakresie handlu środkami spożywczymi 
do których dodawane są witaminy i minerały 
i pewne inne substancje nieuwzględnione 
na liście w załączniku I lub w formach 
niewymienionych w załączniku II lub 
załączniku III. 

Or. en

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Poprawka 61
Art. 5

Artykuł 5
Ograniczenia dotyczące dodawania 

witamin i minerałów
Witamin i minerałów nie wolno dodawać 
do:
a) świeżych, nieprzetworzonych 

produktów, w tym między innymi do 
owoców, warzyw, mięsa, drobiu i ryb;

b) napojów o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 

tekst zostaje skreślony
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witamin i minerałów, mogą zostać 
określone na podstawie dowodów 
naukowych zgodnie z procedurą art. 16 
ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla zezwolenia na wprowadzenie zakazów dodawania substancji do 
pewnych środków spożywczych bez podania żadnych warunków wstępnych takiego zakazu. 
Stworzyłoby to precedens dla przyszłych zakazów na podstawie wątpliwości co do 
bezpieczeństwa (tych substancji) bez naukowych dowodów na ich potwierdzenie.

Zezwolenie na wprowadzenie całkowitych zakazów na dodawanie substancji do dodatkowych 
środków spożywczych lub kategorii środków spożywczych udzielane w ramach procedury 
komitologii jest również nie do przyjęcia. Środki, które dotykają podstawowych praw, takie 
jak zakaz produkcji, nie są środkami wykonawczymi, które mogą być przyjmowane w ramach 
komitologii.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 62
Art. 5 ust. 1 lit. b) i ust. 2

b) napoje o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości.
Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych zgodnie 
z procedurą art. 16 ust. 2.

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
poszczególnych witamin i minerałów, mogą 
zostać określone na podstawie dowodów 
naukowych i zgodnie z procedurą art. 16 ust. 
2, w razie istnienia zagrożenia dla zdrowia 
publicznego.

Or. de

Uzasadnienie

Zakaz można wprowadzić tylko w przypadku istnienia podstaw do obaw, że w razie 
przekroczenia dopuszczalnych dziennych dawek pojawi się zagrożenie dla zdrowia 
publicznego.
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Poprawkę złożyli John Bowis, Linda McAvan, Phillip Whitehead

Poprawka 63
Art. 5 ust. 1 lit. b)

b) napoje o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości 

b) napoje o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości, za wyjątkiem i na zasadzie 
odstępstwa od art. 3 ust. 2, 
- do produktów tradycyjnych, w ilościach 
nieprzekraczających 0,5% wagi/objętości 
i pod warunkiem niezamieszczania 
informacji o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

W Zjednoczonym Królestwie od dawna produkuje się lekkie wina. W przypadku wina 
(czerwonego) produkcja ta wiąże się, zgodnie z dziewiętnastowiecznymi recepturami, z 
dodawaniem pewnych substancji mineralnych. Obecnie minerały nadają temu produktowi 
charakter, ale nie są dodawane w celu jego wzbogacenia; nie podaje się również informacji 
na ich temat. Proponowana poprawka umożliwiłaby dalszą produkcję i sprzedaż lekkich win, 
pod warunkiem ilościowego ograniczenia dodatków mineralnych i zakazu zamieszczania 
informacji o ich wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych. 

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Poprawka 64
Art. 5 ust. 1 lit. b)

b) napoje o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości 

b) napoje o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości, za wyjątkiem i na zasadzie 
odstępstwa od artykułu 3 ust. 2, 

- jako wskaźniki autentyczności, w ilościach 
nieprzekraczających 600 części na miliard 
w odniesieniu do poszczególnych 
substancji.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest zachowanie możliwości stosowania witamin i minerałów, w bardzo małych 
ilościach, w charakterze markerów autentyczności napojów alkoholowych. Przemysł 
spirytusowy (produkcja ginu, wódki, itd.) dodaje szereg substancji w charakterze 
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chemicznych markerów do markowych produktów, aby umożliwić kontrolę ich autentyczności. 
Takie markery są cennym narzędziem w walce przeciwko podrabianym napojom 
spirytusowym, które poprzez zawartość niekontrolowanych składników, w tym metanolu, 
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów i odbierają corocznie legalnym 
producentom znaczne przychody. 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 65
Art. 5 ust. 1 lit. b)

b) napoje o zawartości alkoholu powyżej 
1,2% objętości 

b) środki spożywcze i napoje o zawartości 
alkoholu powyżej 1,2% objętości 

Or. sv

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 66
Art. 5 ust. 1 lit b a) (nowa)

ba) wyroby kakaowe i czekoladowe 
określone w dyrektywie 2000/36/WE.

Or. sv

Uzasadnienie

Do pewnych środków spożywczych nie dodaje się witamin i minerałów, ponieważ mogłoby to 
zachęcać do spożywania środków spożywczych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie 
publiczne.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 67
Art. 5 ust. 1 lit. bb) (nowa)

bb) słodycze. 

Or. sv
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Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 68
Art. 5 ust. 1 lit. bc) (nowa)

bc) cukier w różnych formach określonych 
w dyrektywie 2001/111/WE.

Or. sv

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 69
Art. 5 ust. 1 lit. bd) (nowa)

bd) napoje niealkoholowe

Or. sv

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 70
Art. 5 ust. 2

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych zgodnie 
z procedurą art. 16 ust. 2.

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych
dotyczących zagrożenia dla zdrowia 
publicznego, po uzyskaniu opinii Urzędu, i
zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2 

Or. de

Uzasadnienie

Zakaz wzbogacania jest uzasadniony jedynie w przypadku, gdy EFSA posiada naukowe 
dowody na zagrożenie zdrowia publicznego.

Poprawkę złożyli Chris Davies, John Bowis

Poprawka 71
Art. 5 ust. 2
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Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych zgodnie 
z procedurą art. 16 ust. 2. 

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
ze względu na bezpieczeństwo publiczne na 
podstawie dowodów naukowych i zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o zapewnienie, aby ograniczenia wprowadzać tylko wówczas, gdy istnieje realna i 
uzasadniona potrzeba. 

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 72
Art. 5 ust. 2

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych zgodnie 
z procedurą art. 16 ust. 2. 

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych i 
zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2; zakaz 
można ogłosić wyłącznie na podstawie 
wyników procedur UE w zakresie oceny 
ryzyka oraz zdania wyrażonego w 
kompetentnych naukowych opiniach 
określonych przez Urząd.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje regulacyjne muszą być ścisłe z naukowego punktu widzenia oraz muszą być 
poddawane ocenie środowiska. 

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 73
Art. 5 ust. 2

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
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na podstawie dowodów naukowych zgodnie 
z procedurą art. 16 ust. 2. 

na podstawie dowodów naukowych i
zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2, z 
zastrzeżeniem, że zakaz można wprowadzić 
wyłącznie w przypadku istnienia zagrożenia 
dla zdrowia publicznego. 

Or. de

Uzasadnienie

Dodawanie witamin i minerałów do pewnych środków spożywczych lub kategorii środków 
spożywczych powinno być zakazane tylko wtedy, gdy można będzie uznać, iż istnieją 
dostateczne dowody naukowe, że dodawanie witamin i minerałów do takich środków 
spożywczych stwarza faktyczne ryzyko dla zdrowia publicznego. Powyższe kryteria są również 
zgodne z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (Orzeczenie z dnia 5 lutego 
2004 w sprawie 24/00, Komisja/Francja).

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 74
Art. 5 ust. 2

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych zgodnie 
z procedurą art. 16 ust. 2. 

Pozostałe środki spożywcze lub ich 
kategorie, do których nie wolno dodawać 
witamin i minerałów, mogą zostać określone 
na podstawie dowodów naukowych i
zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2. Zakaz 
można wprowadzić wyłącznie w przypadku, 
gdy dodawanie witamin i minerałów 
stanowi zagrożenie dla zdrowia 
publicznego. 

Or. de

Uzasadnienie

Dodawanie witamin i minerałów do pewnych środków spożywczych lub kategorii środków 
spożywczych powinno być zakazane tylko wtedy, gdy można będzie uznać, iż istnieją 
dostateczne dowody naukowe, że dodawanie witamin i minerałów do takich środków 
spożywczych stwarza faktyczne ryzyko dla zdrowia publicznego. Powyższe kryteria są również 
zgodne z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (Orzeczenie z dnia 5 lutego 
2004 w sprawie 24/00, Komisja/Francja).
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Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 75
Art. 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Pewne inne substancje, których stosowanie 

jest legalne lub poddane ograniczeniom. 
1. Nie później niż po upływie dwóch lat od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia 
Komisja określi zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 16, które substancje lub 
składniki zawierające daną substancję, 
inną niż witamina lub minerał, można 
dodawać do artykułów spożywczych i poda 
listę tych substancji lub składników: 
(a) w załączniku III, część A, pod 
warunkiem, że dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji środków spożywczych jest 
dozwolone bez ograniczeń, 
(b) albo w załączniku III, część B, pod 
warunkiem, że dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji środków spożywczych podlega 
warunkom zawartym w niniejszym 
rozporządzeniu. 
2. Zainteresowane osoby mogą przesyłać do 
Urzędu uzasadnione wnioski, proponujące 
zmianę załącznika III. 
3. Zmiany na liście, o którym mowa w ust. 1 
winny być przyjmowane zgodnie z 
procedurą, o której mowa w artykule 16 
ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Witaminy i minerały dozwolone jako środki wzbogacające są ujęte na pozytywnej liście. Taki 
sam poziom ochrony należy zapewnić konsumentom w przypadku substancji bioaktywnych, 
dodawanych do środków spożywczych w celu nadania im określonych właściwości. Ekstrakty 
o działaniu hormonalnym (głównie fitohormony) lub substancje bioaktywne, takie jak kofeina, 
nikotyna lub chinina, należy dokładnie sprawdzić przed zezwoleniem na ich dodawanie do 
środków spożywczych. Dlatego należy opracować pozytywną listę takich ekstrahowanych lub 
syntetyzowanych substancji, ze wskazaniem ograniczeń dotyczących ich stosowania oraz 
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maksymalnych zawartości.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 76
Art. 5 a (nowy)

1. W ciągu...* Komisja określi zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2 szczególne profile 
wartości odżywczych, jakimi muszą 
cechować się środki spożywcze lub ich 
określone kategorie, aby można było 
dodawać do nich witaminy i minerały, jak 
również związki pierwiastków mineralnych 
i niemineralnych oraz pewne inne 
substancje. 

2. Profile wartości odżywczych zostaną 
ustalone zwłaszcza w odniesieniu do ilości 
następujących substancji odżywczych 
obecnych w środkach spożywczych: 

a) niezbędnych aminokwasów,
b) tłuszczów, nasyconych kwasów, 

tłuszczowych, kwasów tłuszczowych z 
izomerami trans,

c) węglowodanów,
d) soli/sodu,
e) niezbędnych pierwiastków śladowych.

3. Profile wartości odżywczych opierają się 
na naukowej wiedzy na temat odżywiania i 
jego znaczenia dla zdrowia, a w 
szczególności na roli substancji odżywczych 
i innych substancji o odżywczym lub 
fizjologicznym wpływie na choroby 
przewlekłe.
4. Przy określaniu profili wartości 
odżywczych Komisja zasięgnie rady w 
Urzędzie i przeprowadzi konsultacje z 
grupami interesów, zwłaszcza z 
operatorami branży spożywczej i grupami 
konsumenckimi.
5. Wyjątki i aktualizacje celem 
uwzględnienia postępów naukowych w tej 
dziedzinie dokonywane będą zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 ust. 2. 
______________
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* 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia

Or. el

Uzasadnienie

Substancje odżywcze należy badać indywidualnie i na podstawie danych naukowych.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 77
Art. 6

1. Kryteria czystości dla substancji 
wymienionych w załączniku II zostaną 
wydane zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2, o 
ile nie obowiązują one na podstawie ust. 2.

1. Kryteria czystości dla substancji 
wymienionych w załączniku II i załączniku 
III zostaną wydane zgodnie z procedurą art. 
16 ust.2, o ile nie obowiązują one na 
podstawie ust. 2.

2. Zastosowanie będą miały kryteria 
czystości dla substancji wymienionych w 
załączniku II, określonych przez 
ustawodawstwo Wspólnoty jako dozwolone 
do stosowania w produkcji środków 
spożywczych do celów innych niż 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. 

2. Zastosowanie będą miały kryteria 
czystości dla substancji wymienionych w 
załączniku II i załączniku III, określonych 
przez ustawodawstwo Wspólnoty jako 
dozwolone do stosowania w produkcji 
środków spożywczych do celów innych niż 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. 

3. Odnośnie do substancji 
wyszczególnionych w załączniku II, dla 
których ustawodawstwo Wspólnoty nie 
określa kryteriów czystości i do czasu 
przyjęcia takich kryteriów, zastosowanie 
będą miały ogólnie dopuszczalne kryteria 
zalecane przez organy międzynarodowe, a 
krajowe przepisy ustanawiające surowsze 
kryteria czystości mogą być również 
utrzymane w mocy. 

3. Odnośnie do substancji 
wyszczególnionych w załączniku II i w 
załączniku III, dla których ustawodawstwo 
Wspólnoty nie określa kryteriów czystości i 
do czasu przyjęcia takich kryteriów, 
zastosowanie będą miały ogólnie 
dopuszczalne kryteria zalecane przez organy 
międzynarodowe, a krajowe przepisy 
ustanawiające surowsze kryteria czystości 
mogą być również utrzymane w mocy. 

Or. en

Uzasadnienie

Takie same zasady powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do witamin minerałów i innych 
substancji.
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Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 78
Art. 7 ust. 1 akapit 1

1. Jeśli do środków spożywczych będą 
dodane witaminy i minerały w celach 
wymienionych w art. 3 ust. 2, łączna 
zawartość witaminy lub minerału, 
znajdujących się – niezależnie od celu – w 
produkcie w momencie sprzedaży, nie może 
przekroczyć określonego poziomu. W 
odniesieniu do środków skoncentrowanych i 
odwodornionych obowiązują określone 
zawartości maksymalne dla środków 
spożywczych w momencie, w którym są one 
przygotowane do spożycia zgodnie z 
wytycznymi producentów.

1. Jeśli do środków spożywczych będą 
dodane witaminy i minerały w celach 
wymienionych w art. 3 ust. 2, łączna 
zawartość witaminy lub minerału, 
znajdujących się – niezależnie od celu – w 
produkcie w momencie sprzedaży, nie może 
przekroczyć określonego poziomu. W 
odniesieniu do środków skoncentrowanych i 
liofilizowanych obowiązują określone 
zawartości maksymalne dla środków 
spożywczych w momencie, w którym są one 
przygotowane do spożycia zgodnie z 
wytycznymi producentów.

Maksymalna zawartość dla każdej kategorii 
środków spożywczych zostanie ustalona na 
poziomie zapewniającym, aby całkowita 
dawka pobierana ze źródeł naturalnych i 
wzbogaconych środków spożywczych wraz z 
suplementami dietetycznymi nie 
przekraczała górnego dopuszczalnego 
poziomu przedmiotowego środka 
odżywczego. 

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie mechanizmu rozłożenia ilości dozwolonych danej substancji na 
konkretne kategorie środków spożywczych. Zakładając, że maksymalne ilości są określane ze 
względu na ochronę zdrowia, taki mechanizm jest niezbędny dla zapewnienia, aby 
konsumenci nie przekraczali maksymalnych dawek.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 79
Art. 7 ust. 1 akapit 2

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o 
których mowa w pierwszym akapicie oraz 
wszelkie warunki ograniczające lub 
zakazujące dodawania konkretnej witaminy 
lub minerału do środka spożywczego lub 

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o 
których mowa w pierwszym akapicie 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 16 ust. 2 oraz w ciągu 
sześciu miesięcy od daty wejścia w życie 
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kategorii środków spożywczych zostaną 
przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 16 ust. 2.

niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

W ciągu sześciu miesięcy należy ustalić maksymalne ilości witamin i minerałów, w celu 
zapewnienia zgodności z art. 19 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z którym wejdzie ono w 
życie pierwszego dnia szóstego miesiąca licząc od daty opublikowania rozporządzenia. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 80
Art. 7 ust. 1 akapit 2

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o 
których mowa w pierwszym akapicie oraz 
wszelkie warunki ograniczające lub 
zakazujące dodawania konkretnej witaminy 
lub minerału do środka spożywczego lub 
kategorii środków spożywczych zostaną 
przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 16 ust. 2.

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o 
których mowa w pierwszym akapicie oraz 
wszelkie warunki ograniczające lub 
zakazujące dodawania konkretnej witaminy 
lub minerału do środka spożywczego lub 
kategorii środków spożywczych zostaną 
przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 16 ust. 2 w ciągu sześciu miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby ograniczenia były wprowadzane tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywista i 
uzasadniona potrzeba.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 81
Art. 7 ust. 1 akapit 2

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o 
których mowa w pierwszym akapicie oraz 
wszelkie warunki ograniczające lub 
zakazujące dodawania konkretnej witaminy 
lub minerału do środka spożywczego lub 
kategorii środków spożywczych zostaną 
przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa 

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o 
których mowa w pierwszym akapicie oraz 
wszelkie warunki ograniczające lub 
zakazujące dodawania konkretnej witaminy 
lub minerału do środka spożywczego lub 
kategorii środków spożywczych będą oparte 
na względach bezpieczeństwa publicznego 
oraz zostaną przyjęte zgodnie z procedurą, o 



PE 353.662v02-00 32/1 AM\558569PL.doc

PL

w art. 16 ust. 2. której mowa w art. 16 ust. 2 w ciągu sześciu 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia powinny być wprowadzane w trosce o bezpieczeństwo publiczne.
Ustalenie maksymalnych i minimalnych ilości musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy, aby uzyskać 
spójność z art. 19, który przewiduje, że niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego 
dnia po upływie 6 miesięcy od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 82
Art. 7 ust. 1 akapit 2

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o  
których mowa w pierwszym akapicie oraz 
wszelkie warunki ograniczające lub 
zakazujące dodawania konkretnej witaminy 
lub minerału do środka spożywczego lub 
kategorii środków spożywczych zostaną 
przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 16 ust. 2.   

Maksymalne ilości witamin i minerałów, o  
których mowa w pierwszym akapicie oraz  
wszelkie warunki ograniczające lub  
zakazujące dodawania konkretnej  witaminy
lub minerału do środka  spożywczego lub 
kategorii środków  spożywczych będą 
oparte na względach bezpieczeństwa 
publicznego oraz zostaną przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o zapewnienie, aby ograniczenia wprowadzać tylko wówczas, gdy istnieje realna i 
uzasadniona potrzeba. 

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Poprawka 83
Art. 7 ust. 1 akapit 2 a (nowy)

Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
artykule 16 ust. 2 wprowadzone zostaną 
wszelkie warunki ograniczające dodawanie 
konkretnej witaminy lub minerału do 
środka spożywczego lub kategorii środków 
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spożywczych.

Or. es

Uzasadnienie

Warunki i ograniczenia mają być określone na uzasadnionych podstawach oddzielnie dla 
każdej substancji odżywczej, z dogłębnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa. 

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 84
Art. 7 ust. 2 lit. b)

b) ilości witamin i minerałów, dostarczanych 
z innych źródeł odżywiania 

b) ilości witamin i minerałów, dostarczanych 
z innych źródeł odżywiania i ze źródeł 
niespożywczych

Or. en

Uzasadnienie

Pewne substancje, takie jak fluor, są przyswajane ze źródeł niebędących środkami 
spożywczymi, takich jak pasta do zębów. Konieczne jest uwzględnianie łącznej ilości 
przyswajanych substancji.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 85
Art. 7 ust. 4

4. Przy ustalaniu wymienionych w ust. 1
maksymalnych zawartości witamin i
minerałów, których preferowane ilości
leżą w przybliżeniu na bezpiecznie
wysokim poziomie, w razie potrzeby
uwzględnione będą również:

4. Przy ustalaniu wymienionych w ust. 1 
maksymalnych zawartości witamin i 
minerałów uwzględnione będą również: 

a) wymogi dotyczące dodawania 
określonych witamin lub minerałów do 
środków spożywczych w celu odtworzenia 
i/lub odżywczej równoważności zastępczego 
środka spożywczego;

a) wymogi dotyczące obowiązkowego
dodawania określonych witamin i minerałów 
do środków spożywczych na szczeblu 
wspólnotowym lub krajowym, w celu 
uwzględnienia niedoborów pewnych 
witamin lub minerałów, na które cierpi 
ludność lub jej określone grupy; 

b) udział poszczególnych produktów w
całkowitym wyżywieniu ludności ogólnie
lub określonych grup ludności;

b) udział danego produktu w całkowitym 
żywieniu ogółu ludności lub określonych 
grup ludności;
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c) profil substancji odżywczej środka
ustalony zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr .../2003 w sprawie informacji o
odżywczych i zdrowotnych właściwościach
środków spożywczych.

c) profil wartości odżywczych środka 
spożywczego; 

ca) wymóg dodawania pewnych witamin i 
minerałów w celu odtworzenia 
W wyniku tej oceny powstanie lista 
zawierająca rozkład ilości poszczególnych 
witamin i minerałów, które można dodawać 
do różnych kategorii środków spożywczych 
i lub poszczególnych środków spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie mechanizmu, który zapewniałby ochronę konsumenta, 
jednocześnie dając przemysłowi i władzom krajowym przejrzyste i przewidywalne wytyczne 
odnośnie do wprowadzania do obrotu wzbogaconych środków spożywczych. Można by to 
osiągnąć poprzez następującą dwustopniowa procedurę, zgodnie z którą EFSA najpierw 
ustaliłaby górne bezpieczne dawki -UL, a następnie porównałaby je z poziomem spożycia 
danej substancji odżywczej w normalnym procesie żywienia, obliczanym na podstawie 
zawartości substancji odżywczej w normalnym odżywianiu i szacunkowych danych o 
wzorcach odżywiania się ludności. Należy uwzględnić udział, jaki  w całkowitym spożyciu 
stanowią ilości pochodzące z suplementów żywnościowych. Ważne jest również, aby 
uwzględnić różnice w spożyciu substancji odżywczych w różnych grupach wiekowych, jak 
również wyższą podatność dzieci i osób starszych na negatywne działanie niektórych 
substancji odżywczych. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 86
Art. 7 ust. 4 lit. a)

Nie ma wpływu na wersję angielską

Or. fr

Poprawkę złożyli Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso 
González, Avril Doyle, Horst Schnellhardt

Poprawka 87
Art. 7 ust. 4 lit. c)
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c) profil wartości odżywczych produktu 
ustalony zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr.../2003 w sprawie informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych środków spożywczych. 

tekst zostaje skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Niepotrzebny w niniejszym rozporządzeniu, ponieważ dotyczy ono bezpieczeństwa i nie 
zajmuje się aspektem informowania konsumenta. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 88
Art. 7 ust. 4 akapit 1 a (nowy)

Deklarowana zawartość witamin i 
minerałów będzie mierzona na koniec 
okresu przydatności do spożycia produktu i 
będzie oceniana w ramach dopuszczalnych 
wartości. 

Or. en

Uzasadnienie

Ustalanie profilu wartości odżywczych to kwestia projektu dotyczącego informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków spożywczych.
Jest bardzo ważne, aby niniejsze rozporządzenie określało, kiedy dokonywany będzie pomiar 
zawartości witamin lub minerałów, to znaczy, czy będzie to ilość wprowadzona do produktu, 
czy też obecna pod koniec okresu przydatności produktu do spożycia. W przypadku drugiej 
ewentualności będzie to niekiedy wymagało dodawania większych ilości witamin i minerałów, 
w celu osiągnięcia określonego ich poziomu pod koniec okresu przydatności produktu do 
spożycia. Trzeba będzie uzgodnić dopuszczalny poziom tolerancji dla takich witamin i 
minerałów i uwzględnić go przy określeniu poziomu „bezpiecznego”. 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 89
Art. 7 ust. 4 a (nowy)

4a. Na podstawie oceny Urzędu Komisja 
określi maksymalne poziomy, o których 
mowa w ust. 1 i zalecaną dawkę dzienną. 
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Komisja sporządzi również listę ilościowych 
ograniczeń dotyczących ilości witamin, 
minerałów i „innych substancji”, które 
mogą zawierać poszczególne grupy środków 
spożywczych. Wartości te oraz podstawy dla 
określenia skali ilościowej zostaną podane 
do wiadomości publicznej. 

Or. da

Uzasadnienie

Należy określić maksymalne ilości witamin i minerałów w celu zapobieżenia ich 
nadużywaniu. Takie podejście nakłada na Komisję i producentów środków spożywczych 
rzeczywistą odpowiedzialność. W przeciwnym wypadku konsumenci sami musieliby 
kontrolować ilości spożytych przez nich witamin i minerałów. Jest to nierealne i dlatego 
mogłoby być szkodliwe dla zdrowia publicznego. 

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise Grossetête

Poprawka 90
Art. 7 ust. 5

5. Dodanie witaminy lub minerału do środka 
spożywczego w celu wzbogacenia będzie 
skutkować obecnością tej witaminy lub 
minerału co najmniej w znaczącej ilości, 
określonej w załączniku do dyrektywy 
90/496/EWG. Zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 16 ust. 2 przyjęte zostaną 
minimalne ilości, w tym wszelkie niższe 
ilości, jako odstępstwa od znaczących ilości, 
o których mowa wyżej, dla konkretnych 
środków spożywczych lub kategorii 
środków spożywczych.

5. Dodanie witaminy lub minerału do środka 
spożywczego w celu wzbogacenia będzie 
skutkować obecnością tej witalny lub 
minerału co najmniej w znaczącej ilości, tzn. 
15% wzorcowej wartości odżywczej (NRV) 
na 100 g (w przypadku ciał stałych) lub 
7,5%NRV na 100 ml (w przypadku płynów), 
lub 5% NRV na 100 cal (12% NRV na 1 
MJ) lub 15% NRV w pojedynczej porcji. 
Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
16 ust. 2 przyjęte zostaną minimalne ilości, 
w tym wszelkie niższe ilości, jako 
odstępstwa od znaczących ilości, o których 
mowa wyżej, dla konkretnych środków 
spożywczych lub kategorii środków 
spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy odniesienia powinny być skoordynowane z wytycznymi Codex Alimentarius, aby w 
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przypadku produktów stałych miały zastosowanie inne poziomy niż przypadku produktów 
płynnych, ponieważ porcja płynów (napojów) jest zwykle większa niż produktów stałych. 

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 91
Art. 7 ust. 5

5. Dodanie witaminy lub minerału do środka 
spożywczego w celu wzbogacenia będzie 
skutkować obecnością tej witaminy lub 
minerału co najmniej w znaczącej ilości, 
określonej w załączniku do dyrektywy 
90/496/EWG. Zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 16 ust. 2 przyjęte zostaną 
minimalne ilości, w tym wszelkie niższe 
ilości, jako odstępstwa od znaczących ilości, 
o których mowa wyżej, dla konkretnych 
środków spożywczych lub kategorii 
środków spożywczych.

5. Dodanie witaminy lub minerału do środka 
spożywczego w celu wzbogacenia będzie 
skutkować obecnością tej witaminy lub 
minerału co najmniej w znaczącej ilości, 
określonej w załączniku do dyrektywy 
90/496/EWG. W przypadku napojów za 
znaczącą ilość należy przyjąć 7,7% 
wzorcowej dziennej dawki (RDA) w 
pojedynczej porcji, bez względu na to, czy 
na opakowanie przypada jedna czy więcej 
porcji. Zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 16 ust. 2 przyjęte zostaną minimalne 
ilości, w tym wszelkie niższe ilości, jako 
odstępstwa od znaczących ilości, o których 
mowa wyżej, dla konkretnych środków 
spożywczych lub kategorii środków 
spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ napoje mają wyższy wzorzec spożycia niż środki spożywcze, proponowany poziom 
jest bardziej odpowiedni i jest bezpośrednio związany ze spożywaną ilością. Dodatkowo 
eliminuje wprowadzanie konsumenta w błąd, jeśli opakowanie zawierające jedną porcję ma 
inny skład niż produkty w opakowaniach na wiele porcji.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 92
Art. 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Maksymalne i minimalne ilości pewnych 

innych substancji
1. W ciągu 2 lat po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia Komisja, zgodnie z 
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procedurą określoną w art. 16 ust. 2, 
określi maksymalne i minimalne ilości 
pewnych innych substancji, które można 
stosować jako składniki wzbogaconych 
środków spożywczych. 
2. Określone zostaną maksymalne ilości, o 
których mowa w ust. 1, uwzględniające: 
a) górne poziomy ilości pewnych innych 
substancji ustalone w drodze naukowej 
oceny ryzyka opartej na ogólnie przyjętych 
danych naukowych, z uwzględnieniem, w 
miarę potrzeby, różnego stopnia 
wrażliwości różnych grup konsumentów; 
b) ilości różnych innych substancji 
dostarczanych z innych źródeł odżywiania.
3. Zmiany na listach, o których mowa w 
ust. 1 będą przyjmowane zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Takie same zasady muszą mieć zastosowanie w odniesieniu do witamin, minerałów i innych 
substancji.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Poprawka 93
Art. 8

Artykuł 8 tekst zostaje skreślony
Etykiety, opakowanie i reklama 

1. Etykiety i opakowanie środków 
spożywczych z dodatkiem witamin i
minerałów jak również ich reklama nie
mogą zawierać żadnych wskazówek, które
by twierdziły lub sugerowały, że dopływ
właściwych ilości substancji odżywczych nie 
jest możliwy w ramach zrównoważonego 
zróżnicowanego pożywienia. W określonych 
sytuacjach można określić wyjątki w 
odniesieniu do pewnej substancji odżywczej 
zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2.
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2. Etykietowanie, opakowanie i reklama 
środków spożywczych z dodatkiem witamin 
i minerałów nie mogą wprowadzać 
konsumentów w błąd lub łudzić wartością 
odżywczą, jaką środek spożywczy może 
posiadać w związku z dodanymi 
substancjami odżywczymi.
3. Na etykietach produktów z dodatkiem 
witamin i minerałów można zamieścić 
informację o takim dodatku z zachowaniem 
warunków wymienionych w rozporządzeniu 
(WE) nr .../2003 w sprawie informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych środków spożywczych.
4. Znakowanie wartości odżywczych
środków z dodatkiem witamin i minerałów,
objętych zakresem stosowania niniejszego
rozporządzenia, jest obligatoryjne.
Sporządzić należy informacje podane w art. 
4 ust. 1 grupa 2 wymienionej dyrektywy, a 
także podać całkowitą zawartość dodanych 
do środka spożywczego witamin i 
minerałów.

5. Niniejszy artykuł będzie miał 
zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy 
2000/13/WE, rozporządzenia (WE) Nr 
.../2003 w sprawie informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
środków spożywczych.
6. Przepisy wykonawcze do niniejszego 
artykułu mogą zostać określone zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

W interesie lepszego ustawodawstwa należy unikać podwójnej regulacji. Niniejszy artykuł 
zasadniczo powtarza istniejące postanowienia, i z tego względu jest zbędny. Odpowiednie 
postanowienia znajdują się bądź w dotychczasowej dyrektywie dotyczącej znakowania lub w 
omawianym obecnie rozporządzeniu dotyczącym informacji o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych środków spożywczych.
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Poprawkę złożyli Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Poprawka 94
Art. 8 ust. 3

3. Na etykietach produktów z dodatkiem 
witamin i minerałów można zamieścić 
informację o takim dodatku z zachowaniem 
warunków wymienionych w rozporządzeniu 
(WE) nr .../2003 w sprawie informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych środków spożywczych.

tekst zostaje skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Odesłanie w art. 8 ust. 3 do projektu dotyczącego informacji o wartościach odżywczych i
właściwościach zdrowotnych nie jest proporcjonalne, ponieważ mogłoby poważnie 
ograniczyć prawo konsumenta do informacji o obecności witamin i minerałów w konkretnych 
produktach spożywczych. Ponadto w art. 8 ust. 5 wymienia się odpowiednie ustawodawstwo 
w tym względzie. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 95
Art. 8 ust. 3

3. Na etykietach produktów z dodatkiem 
witamin i minerałów można zamieścić 
informację o takim dodatku z zachowaniem 
warunków wymienionych w rozporządzeniu 
(WE) nr .../2003 w sprawie informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych środków spożywczych.

3. Na etykietach produktów z dodatkiem 
witamin i minerałów można zamieścić 
informację o takim dodatku z zachowaniem 
warunków wymienionych w rozporządzeniu 
(WE) nr .../2003 w sprawie informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych środków spożywczych.

Oznaczenia produktów są następujące: 
- „gwarantowana zawartość...”, w 
przypadku odtworzenia,
- „wzbogacone o...”,w przypadku 
wzbogacenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie musi obejmować oznaczenia produktów, do których dodano 
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substancje odżywcze.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 96
Art. 8 ust. 4

4. Znakowanie wartości odżywczych
środków z dodatkiem witamin i minerałów,
objętych zakresem stosowania niniejszego
rozporządzenia, jest obligatoryjne.
Sporządzić należy informacje podane w art. 
4 ust. 1 grupa 2 wymienionej dyrektywy, a 
także podać całkowitą zawartość dodanych 
do środka spożywczego witamin i 
minerałów.

4. Znakowanie wartości odżywczych
środków z dodatkiem witamin, minerałów i 
pewnych innych substancji objętych 
zakresem stosowania niniejszego
rozporządzenia, jest obligatoryjne.
Sporządzić należy informacje podane w art. 
4 ust. 1 grupa 2 wymienionej dyrektywy, a 
także podać całkowitą zawartość dodanych 
do środka spożywczego witamin i 
minerałów. Dodatkowo podać należy 
następujące informacje:
a) informacje na temat witamin i 
minerałów powinny być podawane w 
odniesieniu do jednej porcji w liczbach 
bezwzględnych oraz jako część RDI; 
ponadto powinny zostać podane informacje 
odnoszące się do 100 g lub 100 ml środka, 
przy pomiarze dokonywanym pod koniec 
okresu przydatności produktu do spożycia; 
b) ostrzeżenie przed przekroczeniem 
określonej RDI; 
c) specjalne rady dotyczące wrażliwych 
grup i w razie potrzeby ostrzeżenia; 
d) na wszystkich świadomie wzbogacanych 
produktach powinny być zamieszczone 
informacje o tym, że dany produkt „nie 
zastępuje zrównoważonego i 
urozmaiconego sposobu odżywiania”; 
e) w przypadku dodawania witamin, 
minerałów i pewnych innych substancji, nie 
występujących w sposób naturalny w 
danym produkcie, na opakowaniu produktu 
musi być zamieszczona wyraźna informacja 
o tym, które witaminy i minerały zostały 
dodane.
f) należy uczynić wyraźne rozróżnienie 
pomiędzy naturalną zawartością witamin, 
minerałów lub pewnych innych substancji 
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w danym środku spożywczym a ilościami 
dodanymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Takie same zasady muszą mieć zastosowanie w odniesieniu do witamin, minerałów i innych 
substancji bioaktywnych.

Poprawkę złożyli John Bowis, Chris Davies

Poprawka 97
Art. 8 ust. 4

4. Znakowanie wartości odżywczych
środków z dodatkiem witamin i minerałów,
objętych zakresem stosowania niniejszego
rozporządzenia, jest obligatoryjne.
Sporządzić należy informacje podane w art. 
4 ust. 1 grupa 2 wymienionej dyrektywy, a 
także podać całkowitą zawartość dodanych 
do środka spożywczego witamin i 
minerałów.

4. Znakowanie wartości odżywczych
środków z dodatkiem witamin i minerałów,
objętych zakresem stosowania niniejszego
rozporządzenia, jest obligatoryjne.
Sporządzić należy informacje podane w art. 
4 ust. 1 grupa 2 wymienionej dyrektywy, a 
także podać całkowitą zawartość dodanych 
do środka spożywczego witamin i 
minerałów, obecnych w nim pod koniec 
okresu przydatności do spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zagwarantowanie, aby konsumenci otrzymywali co najmniej deklarowaną ilość 
witamin lub minerałów. 

Poprawkę złożyli María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Poprawka 98
Art. 8 ust. 6

6. Przepisy wykonawcze do niniejszego 
artykułu mogą zostać określone zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne. Środki proponowane w art. 8 są jasne i mogą być stosowane bezpośrednio przez 
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producentów.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 99
Art. 9 ust. 2

2. W przypadku braku przepisów
wspólnotowych Państwa Członkowskie 
mogą, zgodnie z procedurą określoną w art. 
14, przyjmować postanowienia o 
obowiązkowym dodawaniu witamin i 
minerałów do określonych środków 
spożywczych, lub kategorii środków 
spożywczych. 

2. W przypadku braku przepisów 
wspólnotowych Państwa Członkowskie 
mogą, zgodnie z procedurą określoną w art. 
14, przyjmować postanowienia o 
obowiązkowym dodawaniu witamin i 
minerałów do określonych środków 
spożywczych, lub kategorii środków 
spożywczych.

Uprawnienia stałego komitetu do
wydawania zakazu na te środki 
spożywcze/kategorie środków spożywczych 
nie powinny sięgać, bez specjalnego 
uzasadnienia względami bezpieczeństwa, 
produktów, których wzbogacanie jest 
obowiązkowe w jednym lub większej liczbie 
Państw Członkowskich. 

W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Państwa 
Członkowskie poinformują Komisję o 
istniejących odnośnych postanowieniach 
krajowych. 

W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Państwa 
Członkowskie poinformują Komisję o 
istniejących odnośnych postanowieniach 
krajowych. Komisja poda te informacje do 
wiadomości publicznej. 

Or. en

Uzasadnienie

Producenci powinni mieć pewność, że jeśli spełniają nakazy prawne ich własnego Państwa 
Członkowskiego, wymagające obowiązkowego wzbogacania ich produktów, to te produkty nie 
zostaną bezzasadnie odrzucone przez Stały Komitet.
Ponadto publiczne udostępnienie tych informacji zapewnia przejrzystość, zgodnie z ogólnymi 
zasadami określonymi w rozporządzeniu 178/2002/WE. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 100
Art. 9 ust. 2 akapit 2
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W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Państwa 
Członkowskie poinformują Komisję o 
istniejących odnośnych postanowieniach 
krajowych.

W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Państwa 
Członkowskie poinformują Komisję o 
istniejących odnośnych postanowieniach 
krajowych.. Komisja przekaże takie 
informacje do wiadomości publicznej.

Or. fr

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 101
Art. 10

Artykuł 10 tekst zostaje skreślony
Substancje, których stosowanie podlega 
ograniczeniom lub które są zabronione 

1. Jeśli substancja lub dodatek 
zawierający inną substancję niż witaminy 
i minerały zostanie dodany do środków 
spożywczych lub zastosowany w produkcji 
środków spożywczych w warunkach 
powodujących spożycie tej substancji w 
ilości znacznie przekraczającej rozsądne 
ilości spożywane w normalnych 
warunkach przy zrównoważonym i 
urozmaiconym pożywieniu i jeśli po 
dokonanej przez Urząd w każdym 
przypadku ocenie przedłożonych 
informacji, że tego rodzaju stosowanie jest 
szkodliwe dla zdrowia, zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2 substancja i/lub 
dodatek ją zawierający będzie w danym 
przypadku:
a) wprowadzony na listę w załączniku III 
część A i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie 
zabronione; lub
b) wprowadzony na listę w załączniku III 
część B i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie dozwolone 
jedynie pod wymienionymi tam warunkami. 
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2. Przepisy Wspólnoty, odnoszące się do 
wyspecyfikowanych środków spożywczych, 
mogą zawierać ograniczenia lub zakazy 
stosowania określonych substancji, 
wykraczające poza ramy niniejszego 
rozporządzenia. Jeśli brak jest przepisów 
wspólnotowych, Państwa Członkowskie 
mogą wprowadzić tego rodzaju zakazy lub 
ograniczenia zgodnie z procedurą art. 14. 

Or. en

Uzasadnienie

„Pewne inne substancje” powinny zostać ujęte w rozdziale II, aby stosowane były takie same 
zasady w odniesieniu do witamin, minerałów i innych substancji. Rozdział III stanie się 
wówczas zbyteczny. 

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 102
Art. 10

Substancje, których stosowanie podlega 
ograniczeniom lub które są zabronione

1. Jeśli substancja lub dodatek zawierający 
inną substancję niż witaminy i minerały 
zostanie dodany do środków spożywczych 
lub zastosowany w produkcji środków 
spożywczych w warunkach powodujących 
spożycie tej substancji w ilości znacznie 
przekraczającej rozsądne ilości spożywane 
w normalnych warunkach przy 
zrównoważonym i urozmaiconym 
pożywieniu i jeśli po dokonanej przez Urząd 
w każdym przypadku ocenie przedłożonych 
informacji, że tego rodzaju stosowanie jest 
szkodliwe dla zdrowia, zgodnie z procedurą 
art. 16 ust. 2 substancja i/lub dodatek ją 
zawierający będzie w danym przypadku:

1. Inne substancje oraz składniki 
zawierające substancję inną niż witaminy i 
minerały można dodawać do środków 
spożywczych, o ile Urząd, na podstawie 
dossier dostarczonego przez operatorów 
branży spożywczej lub inną zainteresowaną 
stronę, zawierającego dane naukowe 
wykazujące bezpieczeństwo danej 
substancji, nie wydał w sprawie jej 
stosowania niekorzystnej opinii. Komisja 
opracuje listę obejmującą te substancje 
dopuszczone do stosowania oraz warunki 
ich stosowania.

a) wprowadzony na listę w załączniku III 
część A i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie zabronione; 
lub
b) wprowadzony na listę w załączniku III 
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część B i dodawanie tej substancji do środków 
spożywczych lub jej stosowanie w produkcji 
tych środków będzie dozwolone jedynie pod 
wymienionymi tam warunkami. 

2. Przepisy Wspólnoty, odnoszące się do 
wyspecyfikowanych środków spożywczych, 
mogą zawierać ograniczenia lub zakazy 
stosowania określonych substancji, 
wykraczające poza ramy niniejszego 
rozporządzenia. Jeśli brak jest przepisów 
wspólnotowych, Państwa Członkowskie 
mogą wprowadzić tego rodzaju zakazy lub 
ograniczenia zgodnie z procedurą art. 14. 

2. Operatorzy branży spożywczej lub inne 
zainteresowane strony mogą w dowolnym 
czasie przedłożyć Komisji dokumenty 
zawierające dane naukowe, wykazujące 
bezpieczeństwo substancji, którą chcą 
dodawać do środków spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby projekt był zgodny z dotychczasowym ustawodawstwem Wspólnoty odnośnie do środków 
spożywczych, należy opracować pozytywną listę. Zapewni to ponadto, że do stosowania będą 
mogły być dopuszczone wyłącznie substancje, o których wiadomo, że nie stwarzają 
zagrożenia dla zdrowia. Jest to również zgodne z ogólną polityką WE odnośnie do warunków 
dodawania substancji do środków spożywczych, opartej na wydaniu zgody jako warunku 
wstępnego do wprowadzenia do obrotu. 

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 103
Art. 10 ust. 1

1. Jeśli substancja lub dodatek zawierający 
inną substancję niż witaminy i minerały 
zostanie dodany do środków spożywczych 
lub zastosowany w produkcji środków 
spożywczych w warunkach powodujących 
spożycie tej substancji w ilości znacznie 
przekraczającej rozsądne ilości spożywane 
w normalnych warunkach przy 
zrównoważonym i urozmaiconym 
pożywieniu i jeśli po dokonanej przez Urząd 
w każdym przypadku ocenie przedłożonych 
informacji, że tego rodzaju stosowanie jest 
szkodliwe dla zdrowia, zgodnie z procedurą 
art. 16 ust. 2 substancja i/lub dodatek ją 
zawierający będzie w danym przypadku:

1. Jeśli substancja lub dodatek zawierający 
inną substancję niż witaminy i minerały 
zostanie dodany do środków spożywczych 
lub zastosowany w produkcji środków 
spożywczych w warunkach powodujących 
spożycie tej substancji w ilości znacznie 
przekraczającej rozsądne ilości spożywane 
w normalnych warunkach przy 
zrównoważonym i urozmaiconym 
pożywieniu i jeśli po dokonanej przez Urząd 
w każdym przypadku ocenie przedłożonych 
informacji, że tego rodzaju stosowanie jest 
szkodliwe dla zdrowia, to biorąc pod uwagę 
zróżnicowany stopień wrażliwości różnych 
grup konsumentów, zgodnie z procedurą 
art. 16 ust. 2 substancja i/lub dodatek ją 
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zawierający będzie w danym przypadku:

a) wprowadzony na listę w załączniku III 
część A i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie zabronione; 
lub

a) wprowadzony na listę w załączniku III 
część A i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie zabronione; 
lub

b) wprowadzony na listę w załączniku III 
część B i dodawanie tej substancji do środków 
spożywczych lub jej stosowanie w produkcji 
tych środków będzie dozwolone jedynie pod 
wymienionymi tam warunkami. 

b) wprowadzony na listę w załączniku III 
część B i dodawanie tej substancji do środków 
spożywczych lub jej stosowanie w produkcji 
tych środków będzie dozwolone jedynie pod 
wymienionymi tam warunkami. Masowe 
podawanie substancji o właściwościach 
leczniczych poprzez dodawanie 
przedmiotowej substancji do publicznie 
dostarczanych podstawowych artykułów 
pierwszej potrzeby, takich jak woda pitna, nie 
powinno być dozwolone, o ile nie można 
udowodnić, że nie mają one ujemnego 
wpływu na zdrowie wrażliwych grup ludności.

Or. en

Uzasadnienie

Masowe podawanie substancji o właściwościach leczniczych na zasadach ogólnych w sposób 
niedostateczny chroni zdrowie szczególnie wrażliwych grup ludności i powinno podlegać 
ścisłej naukowej kontroli Wspólnoty. 

Poprawkę złożyli Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

Poprawka 104
Art. 10 ust. 1 lit. b)

b) wprowadzony na listę w załączniku III 
część B i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie dozwolone 
jedynie pod wymienionymi tam warunkami.

b) wprowadzony na listę w załączniku III 
część B i dodawanie tej substancji do 
środków spożywczych lub jej stosowanie w 
produkcji tych środków będzie dozwolone 
jedynie pod wymienionymi tam warunkami i 
przy przestrzeganiu maksymalnych ilości
tam określonych. W tym celu Urząd musi 
określić maksymalne ilości tych substancji.

Or. en
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Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku witamin i minerałów (patrz art. 7) należy określić maksymalne 
ilości dla innych substancji w przypadkach, gdy w ocenie EFSA zidentyfikowano zagrożenia 
bezpieczeństwa i gdy z naukowego punktu widzenia jest to możliwe. Maksymalne ilości mogą 
być ustalone tylko dla tych substancji, dla których w ocenie EFSA zidentyfikowano zagrożenia 
bezpieczeństwa (załącznik III B).W przypadku substancji podlegających aktualnie kontroli 
(załącznik III C) brak jest ostatecznej oceny EFSA i dlatego nie można określić ich 
maksymalnych ilości. 

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

Poprawka 105
Art. 11

Artykuł 11 tekst zostaje skreślony
Substancje, które zostaną zweryfikowane 

przez Wspólnotę
1. Jeśli substancja lub dodatek 
zawierający inną substancję niż witaminy 
i minerały zostanie dodany do środków 
spożywczych lub zastosowany w produkcji 
środków spożywczych w warunkach 
powodujących spożycie tej substancji w 
ilości znacznie przekraczającej rozsądne 
ilości spożywane w normalnych 
warunkach przy zrównoważonym i 
urozmaiconym pożywieniu i jeśli po 
dokonanej przez Urząd w każdym 
przypadku ocenie przedłożonych 
informacji okaże się, że tego rodzaju 
stosowanie może być szkodliwe dla 
zdrowia, jednakże nadal występuje tu 
naukowa niepewność, substancja zostanie 
wprowadzona na listę w załączniku III 
część C zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2.
2. Producenci środków spożywczych lub 
inni zainteresowani mogą w każdym 
momencie przedłożyć w Europejskim 
Urzędzie Bezpieczeństwa Żywności 
informacje naukowe, na podstawie 
których udowodnione będzie 
bezpieczeństwo wymienionej w załączniku 
III część C substancji przy użyciu jej w 
środku spożywczym lub wyjaśniony będzie 
cel tego użycia. 
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3. W ciągu czterech lat od daty 
wprowadzenia substancji na listę w 
załączniku III część C zgodnie z 
procedurą art. 16 ust. 2 oraz przy 
uwzględnieniu opinii Urzędu na temat 
dokumentacji przedłożonej do oceny 
zgodnie z ust. 4 zostanie podjęta decyzja, 
czy stosowanie wymienionej w załączniku 
III część C substancji będzie ogólnie 
dozwolone czy też w danym przypadku 
zostanie ona wpisana na listę w 
załączniku III części A lub B. 

Or. en

Poprawkę złożył Avril Doyle

Poprawka 106
Art. 11 ust. 1

1. Jeśli substancja lub dodatek zawierający 
inną substancję niż witaminy i minerały 
zostanie dodany do środków spożywczych 
lub zastosowany w produkcji środków 
spożywczych w warunkach powodujących 
spożycie tej substancji w ilości znacznie 
przekraczającej rozsądne ilości spożywane 
w normalnych warunkach przy 
zrównoważonym i urozmaiconym 
pożywieniu i jeśli po dokonanej przez Urząd 
w każdym przypadku ocenie przedłożonych 
informacji okaże się, że tego rodzaju 
stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia, 
jednakże nadal występuje tu naukowa 
niepewność, substancja zostanie 
wprowadzona na listę w załączniku III część 
C zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2.

1. Jeśli substancja lub dodatek zawierający 
inną substancję niż witaminy i minerały 
zostanie dodany do środków spożywczych 
lub zastosowany w produkcji środków 
spożywczych w warunkach powodujących 
spożycie tej substancji w ilości znacznie 
przekraczającej rozsądne ilości spożywane 
w normalnych warunkach przy 
zrównoważonym i urozmaiconym 
pożywieniu i jeśli po dokonanej przez Urząd 
w każdym przypadku ocenie przedłożonych 
informacji okaże się, że tego rodzaju 
stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia, 
jednakże nadal występuje tu naukowa 
niepewność, to, biorąc pod uwagę 
zróżnicowany stopień wrażliwości różnych 
grup konsumentów, substancja zostanie 
wprowadzona na listę w załączniku III część 
C zgodnie z procedurą art. 16 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwracać szczególną uwagę na ochronę zdrowia wrażliwych grup ludności, takich jak 
noworodki i małe dzieci.
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Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 107
Art. 12 ust. 2 lit. a)

a) Witaminy i minerały, które można 
dodawać do środków spożywczych zgodnie 
z załącznikiem I. 

a) Witaminy, minerały i pewne inne 
substancje, które można dodawać do 
środków spożywczych zgodnie z 
załącznikiem I oraz załącznikiem III i 
przyczyny ich włączenia do tego 
załącznika..

Or. en

Uzasadnienie

Zasady, jakie określono dla witamin i minerałów powinny mieć takie same zastosowanie do 
innych substancji.

Poprawkę złożyli Phillip Whitehead, Linda McAvan

Poprawka 108
Art. 12 ust. 2 lit. f)

f) Informacja o substancjach, o których 
mowa w załączniku III i przyczyny, 
przyczyny, dla których zostały w nim 
uwzględnione.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 109
Art. 12 ust. 2 lit. f a) (nowa) i lit. f b) (nowa)

fa) lista witamin, minerałów i pewnych 
innych substancji, których dodawanie, 
zgodnie z art. 9, jest obowiązkowe na 
podstawie postanowień krajowych. 

fb) lista substancji, których dodawanie, 
zgodnie z art. 4, jest ograniczone lub 
zakazane na szczeblu krajowym.

Or. nl
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Uzasadnienie

Proponowana przez sprawozdawcę poprawka jest w tym samym duchu, co propozycje w art. 
4 i 9; jej celem jest wprowadzenie przejrzystego systemu. 

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 110
Art. 12 ust. 2 lit. f a) (nowa) i lit. f b) (nowa)

fa) lista substancji, których dodawanie jest 
obowiązkowe na szczeblu krajowym;
fb) lista substancji, których dodawanie jest 
zakazane na szczeblu krajowym.

Or. es

Uzasadnienie

Dla większej przejrzystości i spójności.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 111
Art. 12 ust. 2 lit. f a) (nowa) i lit. f b) (nowa)

fa) lista substancji, których dodawanie jest 
obowiązkowe na szczeblu krajowym;
fb) lista substancji, których dodawanie jest 
zakazane na szczeblu krajowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawkę złożyła Karin Scheele

Poprawka 112
Art. 13
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Bez uszczerbku dla Traktatu, a w 
szczególności jego art. 28 i 30, Państwa 
Członkowskie nie mogą ograniczać lub 
zakazywać handlu środkami spożywczymi, 
spełniającymi postanowienia niniejszego 
rozporządzenia i ustanowione dla jego 
realizacji wspólnotowe przepisy prawne, 
poprzez stosowanie niezharmonizowanych 
krajowych przepisów w sprawie dodawania 
witamin i minerałów do środków 
spożywczych. 

1. Bez uszczerbku dla ust. 2, Państwa 
Członkowskie nie mogą ograniczać lub 
zakazywać handlu środkami spożywczymi, 
spełniającymi postanowienia niniejszego 
rozporządzenia i ustanowione dla jego 
realizacji wspólnotowe przepisy prawne.

2. Niniejsze rozporządzenie nie będzie 
miało wpływu na prawo Państw 
Członkowskich do utrzymywania lub 
wprowadzania, zgodnie z Traktatem, a w 
szczególności jego art. 28 i 30, surowszych 
przepisów odnośnie do dodawania pewnych 
innych substancji, które państwa te uznają 
za niezbędne dla ochrony zdrowia 
publicznego i które nie są sprzeczne z 
niniejszym rozporządzeniem.
3. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Państwa 
Członkowskie powiadomią Komisję o 
istniejących odnośnych przepisach 
krajowych. 

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka na zastąpić poprawkę 28 sprawozdawcy. W przypadku „pewnych innych 
substancji” Państwom Członkowskim należy dać prawo do zachowania lub wprowadzania 
krajowych postanowień. Trzeci ustęp poprawki 28 zostaje pominięty, ponieważ obejmuje go 
poprawka 22 do art. 10 a (nowego), ust. 3. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 113
Art. 14 ust. 2

2. Jeśli Państwo Członkowskie uzna za 
niezbędne przyjęcie nowych przepisów 
prawnych, zawiadomi ono Komisję i inne 
Państwa Członkowskie o przewidywanych 
środkach i podać przyczyny uzasadniające 

2. Jeśli ze względu na bezpieczeństwo
Państwo Członkowskie uzna za niezbędne 
przyjęcie nowych przepisów prawnych, 
zawiadomi ono Komisję i inne Państwa 
Członkowskie o przewidywanych 
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ich wprowadzenie. przepisach i podać przyczyny uzasadniające 
ich wprowadzenie.

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 114
Art. 16 ust. 1

1. Organem pomocniczym Komisji będzie 
Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i 
Zdrowia Zwierząt powołany przez art. 58 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
dalej zwany „Komitetem”. 

1. Organem pomocniczym Komisji będzie 
Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i 
Zdrowia Zwierząt powołany przez art. 58 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
dalej zwany „Komitetem”, który będzie brał 
pod uwagę opinie Urzędu. 

Or. en

Uzasadnienie

Dostarczając swą opinię w ramach komitologii Komitet powinien podejmować decyzje na 
podstawie dowodów naukowych i z uwzględnieniem opinii dostarczonej przez EFSA. 

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 115
Art. 17

Celem ułatwienia skutecznego nadzoru nad 
środkami żywnościowymi z dodatkiem 
witamin i minerałów jak również środkami 
żywnościowymi zawierającymi substancje 
wymienione w załączniku III część B i C, 
Państwa Członkowskie mogą nakazać
producentowi lub jednostce odpowiedzialnej 
za wprowadzenie wyrobu do obrotu 
poinformowanie właściwego organu o 
wprowadzeniu wyrobu do obrotu z 
jednoczesnym przekazaniem wzoru użytej 
etykiety. 

Wyłącznie w celu ułatwienia skutecznego 
nadzoru nad środkami żywnościowymi z 
dodatkiem witamin i minerałów jak również 
środkami żywnościowymi zawierającymi 
substancje wymienione w załączniku III 
część B i C, Państwa Członkowskie mogą 
nakazać producentowi lub jednostce 
odpowiedzialnej za wprowadzenie wyrobu 
do obrotu poinformowanie właściwego 
organu o wprowadzeniu wyrobu do obrotu z 
jednoczesnym przekazaniem wzoru użytej 
etykiety.

Or. es
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Uzasadnienie

Celem procedury zawiadamiania powinno być dostarczenie Państwom Członkowskim 
informacji odnośnie sprzedaży wzbogaconych środków spożywczych; nie może ona 
przekształcić się w procedurę uzyskiwania uprzedniego zezwolenia. Zawiadomienia muszą 
być ograniczone do opracowania graficznego etykiety produktu w okresie sprzedaży.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 116
Art. 19 ust. 3

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu 
lub oznakowane przed [pierwszy dzień 
szóstego miesiąca po publikacji], które nie 
zachowują zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą być oferowane do 
sprzedaży do [ostatni dzień siedemnastego
miesiąca po publikacji]. 

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu 
lub oznakowane przed [pierwszy dzień 
szóstego miesiąca po publikacji], które nie 
zachowują zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą być oferowane do 
sprzedaży do [ostatni dzień dwudziestego 
trzeciego miesiąca po publikacji] lub do 
czasu upłynięcia terminu ich przydatności 
do spożycia, w zależności od tego, która 
data będzie wcześniejsza. 

Or. en

Uzasadnienie

Daje to czas przedsiębiorstwom na wyczerpanie istniejących zapasów.

Poprawkę złożyła María del Pilar Ayuso González

Poprawka 117
Art. 19 ust. 3

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu 
lub oznakowane przed [pierwszy dzień 
szóstego miesiąca po publikacji], które nie 
zachowują zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą być oferowane do 
sprzedaży do [ostatni dzień siedemnastego 
miesiąca po publikacji].

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu 
lub oznakowane przed [pierwszy dzień 
dwunastego miesiąca po publikacji], które 
nie zachowują zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, mogą być oferowane do 
sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Or. es
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Uzasadnienie

Zgoda na produkty, które nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, ale które zostały 
oznakowane przed datą określoną w art. 19, potwierdza proces harmonizacji, zmniejszając 
jednocześnie bezpośrednie obciążenie przedsiębiorstw.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 118
Załącznik I, rozdział 2, pozycja 13

Fluor tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest wymagane, aby fluor był dodawany do środków spożywczych. 

Poprawkę złożyli Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

Poprawka 119
Załącznik II, dodanie nowego wpisu w „Substancjach mineralnych” 

Siarczan wapniowy

Or. de

Uzasadnienie

Patrz dyrektywa 2004/5/WE z dnia 20 stycznia 2004 r., zezwalająca na stosowanie siarczanu 
wapniowego w dietetycznych środkach spożywczych. 

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 120
Załącznik II, dodanie nowego wpisu w „Substancjach mineralnych” 

fosforan potasu
fosforan sodu 

Or. en
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Uzasadnienie

Fosforan potasu i fosforan sodu są dozwolone w ramach ustawodawstwa WE dotyczącego 
dodatków różnych. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête, 

Poprawka 121
Załącznik II, dodanie nowej pozycji w „Substancjach mineralnych”

Dipalmitynian pirydoksyny 

Or. fr

Uzasadnienie

W celu uzupełnienia przeoczenia, ponieważ substancje te już są dozwolone. 

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Bart Staes

Poprawka 122
Załącznik III

Substancje i których stosowanie w środkach 
spożywczych jest zakazane, lub podlega 

warunkom 

Substancje i których stosowanie w środkach 
spożywczych jest dozwolone, lub podlega 

warunkom 
Część A - Substancje zakazane Część A – Substancje, które można 

dodawać 
Część B – Substancje podlegające 
ograniczeniom 

Część B – Substancje podlegające 
ograniczeniom

Część C - Substancje podlegające 
weryfikacji Wspólnoty 

Or. en

Uzasadnienie

Witaminy i minerały dozwolone jako środki wzbogacające są ujęte na pozytywnej liście. Taki 
sam poziom ochrony należy zapewnić konsumentom w przypadku substancji bioaktywnych, 
dodawanych do środków spożywczych w celu nadania im określonych właściwości. 
Ekstrakty o działaniu hormonalnym (głównie fitohormony) lub substancje bioaktywne, takie 
jak kofeina, nikotyna lub chinina, należy dokładnie sprawdzić przed zezwoleniem na ich 
dodawanie do środków spożywczych. Dlatego należy opracować pozytywną listę takich 
ekstrahowanych lub syntetyzowanych substancji, ze wskazaniem ograniczeń dotyczących ich 
stosowania oraz maksymalnych zawartości.



AM\558569PL.doc 57/1 PE 353.662v02-00

PL


	558569pl.doc

