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Poprawka 233 (sprostowanie)
art. 14, tytuł i ust. 1

Wniosek o zezwolenie Zgłoszenie

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

1. Zgłoszenie do Urzędu zgodnie z art. 10 
ust. 1 dokonywane jest normalną drogą 
pocztową, jednakże preferowane są 
nowoczesne techniki komunikacyjne (z e-
mailem włącznie), z chwilą pierwszego 
wprowadzenia do obrotu przez producenta, 
zaś w przypadku wyrobu wyprodukowanego 
w kraju trzecim przez dystrybutora.

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

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

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

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję procedura udzielania zezwoleń zostaje zastąpiona nieco mniej 
uciążliwą procedurą notyfikacji lub zgłoszenia. Utrzymanie obowiązku przedłożenia istotnej 
dokumentacji gwarantuje, iż właściwe jednostki otrzymają wszelkie niezbędne informacje. 
Najważniejszą różnicą w stosunku do proponowanego przez Komisję systemu jest to, że nie w 
każdym przypadku konieczne jest przeprowadzenie uciążliwej procedury udzielenia 
zezwolenia. 

W przypadku powstania wątpliwości co do dowodów naukowych możliwe jest jednak 
dokonanie niezbędnej weryfikacji na podstawie informacji zawartych w procedurze 
zgłoszenia.

Zgodnie ze zwyczajami nowoczesnego zarządzania komunikacja powinna odbywać się drogą 
elektroniczną w celu uproszczenia postępowania administracyjnego. W kontekście 
uproszczonego dostępu do drogi postępowania odnosi się to szczególnie do MŚP.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 351 (uzupełnienie)
art. 4 ust. 3 lit. a)

a) o właściwościach zdrowotnych; a) o właściwościach zdrowotnych z 
wyjątkiem rozpowszechniania badań 
naukowych;

Or. de

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 352 (uzupełnienie)
Załącznik, nowa sekcja po sekcji „BEZ DODATKU CUKRU”
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OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW NETTO
Informacja, że środek spożywczy ma 
obniżoną zawartość węglowodanów netto 
oraz informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
zawiera nie więcej niż 10g węglowodanów 
netto na porcję produktu, przy 
uwzględnieniu faktu, że węglowodany 
netto to liczba netto, która jest wynikiem 
odjęcia od sumy węglowodanów tych 
węglowodanów, które mają bardzo niski 
wpływ na poziom cukru we krwi; 
węglowod. netto = wszystkie węglowodany 
– gliceryna – kwasy organiczne. Alkohole 
cukrowe nie będą odejmowane, ponieważ 
mogą one wpływać na poziom cukru we 
krwi, zależnie od procesu obróbki i 
receptury środka spożywczego.

Or. en

Uzasadnienie

Udowodniono, że diety niskowęglowodanowe mogą się przyczynić do utraty wagi. Informacje 
związane z niska zawartością węglowodanów odpowiadają na wysokie zapotrzebowanie ze 
strony konsumentów na informacje dotyczące zawartości węglowodanów netto w środkach 
spożywczych..
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