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Projekt opinii (PE 353.538v02-00)
Alexander Stubb
w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego informacji 
o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków spożywczych

Projekt rozporządzenia (COM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 60

Odrzuca projekt Komisji;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie to jest zbyt uciążliwe i przyniesie ono niewielkie, o ile jakiekolwiek, korzyści 
konsumentom. Projekt ten przekracza uprawnienia WE do ingerowania w politykę zdrowotną 
Państw Członkowskich i miałby niekorzystny wpływ na środki spożywcze, sprzedaż oraz 
promocję, w ten sposób pozbawiając konsumenta informacji.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Aby równocześnie zapewnić najwyższy 
możliwy poziom ochrony konsumenta 
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rozporządzenia o informacjach o 
właściwościach zdrowotnych nie powinno 
stosować się do Państw Członkowskich, 
które zakazują podawania takich 
informacji. 

Or. da

Uzasadnienie

W niektórych Państwach Członkowskich zakaz podawania informacji o właściwościach 
zdrowotnych jest elementem wysokiego poziomu ochrony konsumenta. Rozporządzenie nie 
powinno zatem do nich się stosować, aby były one w stanie utrzymać ten zakaz. Rynek 
wewnętrzny nie powinien być nadrzędny w stosunku do ochrony konsumenta.

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

(5a) Krajowe programy dotyczące 
schematów oznaczania wartości odżywczej z 
przodu opakowania realizowane przez 
Państwo Członkowskie i zachowujące 
zgodność z zasadami określonymi 
niniejszym rozporządzeniem, nie powinny 
być zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Władze niektórych Państw Członkowskich prowadzą obecnie badania i opracowują 
najbardziej przystępny dla konsumenta format schematów oznaczania wartości odżywczej z 
przodu opakowania. Po wprowadzeniu takich schematów przez władze krajowe i do czasu 
opracowania schematu wspólnotowego, nie będą one zakazane, jeśli będą zgodne z zasadami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 8

(8) Wiele informacji umieszczanych obecnie 
na etykietkach środków spożywczych i 
wykorzystywanych przy ich reklamowaniu 

(8) Wiele informacji umieszczanych obecnie 
na etykietkach środków spożywczych i 
wykorzystywanych przy ich reklamowaniu 
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w kilku Państwach Członkowskich odnosi 
się do substancji, których korzystne 
działanie nie zostało udowodnione lub na 
temat których nie istnieje jeszcze 
jednoznaczne stanowisko naukowe. Musi 
zostać zagwarantowane, że dla substancji, 
do których odnosi się taka informacja 
uzyskane zostanie potwierdzenie ich 
korzystnego odżywczego i fizjologicznego 
działania. 

w kilku Państwach Członkowskich odnosi 
się do substancji, których korzystne 
działanie nie zostało udowodnione lub na 
temat których nie istnieje jeszcze 
jednoznaczne stanowisko naukowe.
Należy więc zagwarantować, że dla 
substancji, do których odnosi się taka 
informacja, uzyskane zostanie naukowe 
potwierdzenie ich korzystnego odżywczego i 
fizjologicznego działania i równocześnie, że 
ich spożycie nie powinno wywoływać 
żadnych skutków ubocznych. 

Or. da

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest wymaganie od indywidualnych konsumentów, by byli odpowiedzialni za 
unikanie negatywnych skutków ubocznych środków spożywczych. Stawia to wielkie 
wymagania indywidualnym konsumentom, co do wyboru kupowanych środków spożywczych, 
środków, jakie mogą jeść poszczególni członkowie rodziny i ich ilości. Jeśli nie będzie 
wymogu, by dokumentacja naukowa także obejmowała długoterminowe badania skutków 
ubocznych i stabilności substancji, istnieje ryzyko, że konsumenci będą narażeni na 
zagrożenie dla zdrowia przy niewystarczających dowodach dotyczących właściwości 
zdrowotnych produktu.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) Informacje o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych informują konsumentów o 
szczególnych właściwościach środków 
spożywczych. Bardzo ważne jest, by 
konsumenci rozumieli rolę i miejsce 
środków spożywczych w zrównoważonym 
odżywianiu.
Dlatego też jest właściwe, by Komisja w 
oparciu o konsultacje naukowe EFSA 
ustaliła referencyjne wartości spożycia 
substancji odżywczych, przeznaczone do 
umieszczenia na etykiecie.

Or. en
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Uzasadnienie

Konsumenci powinni koniecznie otrzymywać odpowiednie informacje o tym, jakie jest miejsce 
poszczególnych środków spożywczych, w szczególności tych, którym towarzyszą informacje, w 
zrównoważonej diecie. Środek spożywczy z podaną informacją o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych powinien mieć zatem wyraźnie podane na etykiecie ramy 
zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 10 b (nowy)

(10b) Przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia bezwzględnie należy ustalić 
jasną i precyzyjną definicję „przeciętnego 
konsumenta”.

Or. da

Uzasadnienie

Obecna definicja „przeciętnego konsumenta” jest nieodpowiednia i nie może być stosowana 
jako narzędzie dla ustalenia racjonalnych ram pozwalających określić, jakie informacje o 
właściwościach zdrowotnych są uzasadnione. Należałoby określić kryteria, dzięki którym 
będzie można ocenić, kiedy konsument może być uznany za „dobrze poinformowanego” lub 
„rozważnego”. Należy wyjaśnić, jakie kryteria i standardy definiują przeciętnego konsumenta 
europejskiego, aby uniknąć niewłaściwego przedstawiania pewnych grup konsumentów, 
zapewniając zarazem, że producenci będą w stanie udokumentować postrzeganie informacji o 
właściwościach zdrowotnych przez konsumentów. 

Poprawkę złożył Edit Herczog

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 10 c (nowy)

(10c) Zgodnie z zasadą proporcjonalności i 
aby pozwolić na skuteczne stosowanie 
ochrony zawartej w niniejszym 
rozporządzeniu, jako podstawę traktuje ono 
przeciętnego konsumenta, który jest dosyć 
dobrze poinformowany, dosyć 
spostrzegawczy i rozważny, uwzględniając 
czynniki społeczne, kulturowe i językowe, 
zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości, ale zawiera także 
postanowienia mające na celu zapobieganie 
wykorzystywaniu konsumentów, których 
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cechy czynią ich szczególnie wrażliwymi na 
informacje wprowadzające w błąd. 

Or. en

Uzasadnienie

Ogólne wprowadzenie do definicji „przeciętnego konsumenta” zawartej w art. 2 ust. 8.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 10 d (nowy)

(10d) Wszystkich konsumentów należy 
chronić przed informacjami 
wprowadzającymi w błąd; Trybunał 
Sprawiedliwości, rozpatrując sprawy 
dotyczące reklamy od czasu wejścia w życie 
dyrektywy 84/450/EWG, uznał, że 
konieczne jest dokonywanie oceny wpływu 
na hipotetycznego, typowego konsumenta. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności i aby 
pozwolić na skuteczne stosowanie ochrony 
zawartej w niniejszym rozporządzeniu, jako 
podstawę traktuje ono przeciętnego 
konsumenta, który jest dosyć dobrze 
poinformowany, dosyć spostrzegawczy 
i rozważny, uwzględniając czynniki 
społeczne, kulturowe i językowe, zgodnie z 
wykładnią Trybunału Sprawiedliwości, ale 
zawiera także postanowienia mające na 
celu zapobieganie wykorzystywaniu 
konsumentów, których cechy czynią ich 
szczególnie wrażliwymi na informacje 
wprowadzające w błąd.

Or. en

Uzasadnienie

Przez analogię z „nieuczciwymi praktykami handlowymi” z artykułu tego należy skreślić 
definicję „przeciętnego konsumenta”. Ochrona przed wprowadzającymi w błąd informacjami 
powinna obejmować, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów wrażliwych.
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 68
Punkt uzasadnienia 10 e (nowy)

(10e) Informacje o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych informują konsumentów o 
szczególnych właściwościach środków 
spożywczych. Bardzo ważne jest, by 
konsumenci rozumieli rolę i miejsce 
środków spożywczych w zrównoważonym 
odżywianiu.. Dlatego też jest właściwe, by 
Komisja w oparciu o konsultacje naukowe 
EFSA ustaliła referencyjne wartości 
spożycia substancji odżywczych, 
przeznaczone do umieszczenia na etykiecie.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci powinni koniecznie otrzymywać odpowiednie informacje o tym, jakie jest 
miejsce poszczególnych środków spożywczych, w szczególności tych, którym towarzyszą 
informacje, w zrównoważonej diecie. Środek spożywczy z podaną informacją o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych powinien mieć zatem wyraźnie podane na 
etykiecie ramy zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 69
Punkt uzasadnienia 11

(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. Potwierdzenie naukowe 
powinno mieć charakter współmierny do 
natury korzyści, jakie produkt ma zgodnie z 
informacją przynosić.

Or. en

Uzasadnienie

Waga przedstawianej informacji musi być proporcjonalna do wymogów dotyczących stopnia 
zaawansowania naukowego uzasadnienia.

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 70
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Zasady dotyczące wykorzystania 
informacji „o niskiej zawartości tłuszczu” 
zostały ustalone w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 2991/94 z dnia 5 grudnia 1994 r. 
określającym normy dla tłuszczów do 
smarowania1. Na razie żadne dodatkowe 
ograniczenia dotyczące informacji o 
zawartości tłuszczu nie powinny w związku 
z tym mieć zastosowania do odżywczych 
tłuszczów do smarowania.
_________________________
1 Dz.U. L 316 z 9.12.1994 r., str. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie powinno dotyczyć tłuszczów do smarowania, dla których 
rozporządzenie (WE) 2991/94 ustanowiło odrębne zasady. Należy jasno określić, że 
informacje dotyczące zawartości tłuszczu nie będą na razie stosowane do tłuszczów do 
smarowania. Na takie informacje zezwala obecnie dyrektywa w sprawie oznaczania wartości 
odżywczej środków spożywczych w związku z ogólną dyrektywą dotyczącą oznaczania oraz 
określone przepisy i wytyczne krajowe (Austria, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, itp.). 
Informacje takie są wykorzystywane od ponad 40 lat i przyczyniły się do poszerzenia wiedzy 
konsumentów. 

Ta Poprawka zastępuje Poprawkę 5 z projektu opinii.
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Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 71
Punkt uzasadnienia 17

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

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

Or. en

Uzasadnienie

„Uznane i niebudzące wątpliwości wyniki analiz naukowych” podlegają ocenie przez 
niezależnych naukowców. Dlatego konieczne jest uczestnictwo EFSA.

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 72
Punkt uzasadnienia 20

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

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

Or. en



AM\561644PL.doc 9/103 PE 355.746v01-00

PL

Uzasadnienie

Urząd powinien badać znaczenie informacji o wartościach zdrowotnych i na tej podstawie 
udzielać zezwolenia, a nie przeprowadzać ich analizę semantyczną.

***Jeśli powyższa poprawka jest do przyjęcia, wycofać poprawkę 7 ***

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 73
Punkt uzasadnienia 20

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

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

Or. en

Uzasadnienie

„Koniecznie” wzmacnia tekst. Konsumenci mogą postrzegać znaczenie informacji w sposób 
inny od zamierzeń naukowców i/lub branży. Dlatego też do postępowania o udzielenie 
zezwolenia należy wprowadzić panel konsumentów.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 74
Punkt uzasadnienia 20

(20) Aby zagwarantować, że informacje 
o właściwościach zdrowotnych są zgodne 
z prawdą, jasne, sprawdzone i przydatne dla 
konsumenta przy wyborze zdrowego 

(20) Aby zagwarantować, że informacje 
o właściwościach zdrowotnych są zgodne 
z prawdą, jasne, sprawdzone i przydatne dla 
konsumenta przy wyborze zdrowego 



PE 355.746v01-00 10/103 AM\561644PL.doc

PL

sposobu odżywiania się, należy przy 
sporządzaniu ekspertyzy przez Urząd oraz 
w przeprowadzanym następnie 
postępowaniu o udzielenie zezwolenia 
uwzględnić sposób formułowania i graficzny 
układ informacji o właściwościach 
zdrowotnych.

sposobu odżywiania się, potrzebne jest przy 
sporządzaniu ekspertyzy przez Urząd oraz 
w przeprowadzanym następnie 
postępowaniu o udzielenie zezwolenia 
uwzględnienie sposobu formułowania 
i graficznego układu informacji 
o właściwościach zdrowotnych.

Or. da

Uzasadnienie

Jest niezbędne, by informacje o właściwościach zdrowotnych były dopuszczane w świetle 
konkretnej oceny sposobu formułowania i graficznego układu informacji. 

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 75
Punkt uzasadnienia 21

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

tekst zostaje skreślony

Or. da

Uzasadnienie

Informacje nie powinny uzyskać zezwolenia, jeśli naukowa ocena ryzyka nie może dostarczyć 
pełnych informacji, na których można oprzeć decyzję dotyczącą zarządzania ryzykiem. O ile 
„inne uprawnione czynniki” mają stanowić część oceny, powinny one być jasno zdefiniowane 
i należy dla nich ustalić odpowiednie kryteria. Powstanie w ten sposób standardowy układ 
odniesienia dla podjęcia decyzji, czy informacja powinna zostać dopuszczona, czy zakazana. 
Czynniki te muszą być wyjaśnione przed wprowadzeniem procedury powiadomień o 
informacji. 

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 76
Punkt uzasadnienia 25 a (nowy)

(25a) Zarejestrowane dane powinny być 
możliwe do porównania z danymi 
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pochodzącymi z innych Państw 
Członkowskich. Przedsiębiorcy z branży 
spożywczej, którzy sprzedają swoje produkty 
opatrzone informacjami o właściwościach 
zdrowotnych, powinni pokryć część 
dodatkowych kosztów kontroli. 

Or. da

Uzasadnienie

Aby móc wykorzystywać dane np. przy ocenianiu i poprawie ogólnej polityki żywieniowej, 
musi istnieć możliwość porównywania danych z różnych Państw Członkowskich. Ponieważ 
jest prawdopodobne, że zezwolenie na opatrywanie środków spożywczych informacjami o 
właściwościach zdrowotnych przyniesie przedsiębiorcom korzyści, przedsiębiorcy, którzy 
sprzedają swoje produkty wraz z informacjami o właściwościach zdrowotnych, powinni 
ponieść część kosztów kontroli i monitorowania. Ze sprawy dotyczącej organizmów 
modyfikowanych genetycznie (GMO) można wyciągnąć wniosek, że powinny być dostępne 
większe zasoby finansowe na prowadzenie niezbędnych kontroli i że dodatkowe koszty zawsze 
obciążają podatników.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 77
Art. 1 ust. 1 a (nowy)

1a. Postanowienia niniejszego 
rozporządzenia stosują się wyłącznie do 
Państw Członkowskich, które już dopuściły 
podawanie informacji o właściwościach 
zdrowotnych.

Or. da

Uzasadnienie

W niektórych Państwach Członkowskich zakaz podawania informacji o właściwościach 
zdrowotnych jest elementem wysokiego poziomu ochrony konsumenta. Rozporządzenie nie 
powinno zatem się do nich stosować, aby były one w stanie utrzymać ten zakaz. Rynek 
wewnętrzny nie powinien być nadrzędny w stosunku do ochrony konsumenta.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 78
Art. 1 ust. 2
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2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 
jako takich odbiorcy docelowemu. Stosuje 
się ono również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie środków 
spożywczych sprzedawanych i 
przeznaczonych do dostarczenia jako takie 
odbiorcy docelowemu, łącznie ze środkami 
spożywczymi sprzedawanymi bez 
opakowania lub dostarczanymi luzem i w 
dużych ilościach. Stosuje się ono również 
względem środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego. Niniejsze 
rozporządzenie nie stosuje się do znaków 
towarowych spełniających postanowienia 
Pierwszej Dyrektywy Rady 89/104/EWG 
mająca na celu zbliżenie ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie 
ustawodawstwa Państw Członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych1,
oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego2.
_________________
¹ Dz. U. L 40, z 11.02.1989 r., str. 1.
² Dz. U. L 11, z 14.01.1994 r., str. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie ochrony konsumenta w przypadku znaków towarowych można uzyskać przez ich 
rejestrację (na podstawie art. 3 dyrektywy 89/104 w sprawie znaków towarowych). Objęcie 
znaków towarowych tym rozporządzeniem oznaczałoby powstanie podwójnych uregulowań: 
zarówno na poziomie rejestracji dotyczącej znaków towarowych, jak i na poziomie informacji 
o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych.
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Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 79
Art. 1 ust. 2

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

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie środków 
spożywczych sprzedawanych i 
przeznaczonych do dostarczenia jako takie 
odbiorcy docelowemu. Stosuje się ono 
również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
żywienia zbiorowego. Niniejsze 
rozporządzenie nie stosuje się nazw 
handlowych zgodnych z dyrektywą 
89/104/EWG oraz rozporządzeniem (WE) 
nr 40/94 z późniejszymi poprawkami. 

Or. nl

Uzasadnienie

Aby pozwolić na utrzymanie istniejących nazw handlowych.

Aby utrzymać zaufanie konsumenta. 

Poprawkę złożył Henrik Dam Kristensen

Poprawka 80
Art. 1 ust. 2

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

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych środków 
spożywczych zawartych w komunikatach 
handlowych umieszczanych na etykietach, 
przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych 
jako takich odbiorcy docelowemu, 
obejmując środki spożywcze, które są 
sprzedawane bez opakowań lub dostarczane 
luzem i w dużych ilościach. Stosuje się ono 
również do środków spożywczych 
przeznaczonych dla restauracji, szpitali, 
szkół, stołówek i podobnych instytucji 
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żywienia zbiorowego. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest by postanowienia niniejszego rozporządzenia obejmowały wszystkie rodzaje 
komunikatów handlowych. Jednocześnie postanowienia tego rozporządzenia powinny również 
dotyczyć środków spożywczych, które są sprzedawane bez opakowań lub w dużych ilościach.

Poprawkę złożył Henrik Dam Kristensen

Poprawka 81
Art. 1 ust. 2 a (nowy)

2a) Znak towarowy, nazwa handlowa, lub 
nazwa środków spożywczych pojawiające 
się w oznakowaniu, prezentacji lub 
reklamie środka spożywczego, które mogą 
być postrzegane przez konsumentów jako 
informacje o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych mogą być 
stosowane tylko, jeśli towarzyszy im 
odpowiednia informacja o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
w tym oznakowaniu, prezentacji lub 
reklamie, które są zgodne z 
postanowieniami tego rozporządzenia.
Nazwie handlowej, znakowi towarowemu, 
lub nazwie środków spożywczych, która 
wskazuje lub stwierdza, że produkt wpływa 
na zdrowie lub pewne choroby, musi 
towarzyszyć informacja o właściwościach 
zdrowotnych, a nazwie handlowej, znakowi 
towarowemu, lub nazwie środków 
spożywczych, która nawiązuje do pewnych 
substancji odżywczych i / lub odżywczego 
składu środka spożywczego, musi 
towarzyszyć informacja o wartościach 
odżywczych. Dla znaków towarowych, nazw 
handlowych lub nazw ozdobnych 
istniejących przed 1 stycznia 2005 r. 
postanowienia te stosują się od [data 
wejścia w życie plus dwa lata] 

Or. en
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Uzasadnienie

Jest ważne, by znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy środków spożywczych, które mogą 
być postrzegane jako informacje o wartościach odżywczych lub właściwościach zdrowotnych 
przez konsumentów były też odpowiednio regulowane zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 82
Art. 1 ust. 4 a (nowy)

4a. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do znaków towarowych spełniających 
postanowienia dyrektywy Rady 
89/104/EWG oraz rozporządzenia Rady 
(WE) nr 40/94.
Wszelkie inne rodzaje nazw handlowych 
(takie jak znaki towarowe prawa 
zwyczajowego oraz nazwy towarowe), 
których wykorzystanie może być objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia, nie 
podlegają warunkom niniejszego 
rozporządzenia pod warunkiem, że, jeśli 
nazwa handlowa towaru samodzielnie 
stanowi informację o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, opatrzona jest ona 
informacją o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych każdorazowo, 
gdy nazwa towaru jest wykorzystywana na 
etykietach, w reklamie lub prezentacji 
środka spożywczego.

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 83
Art. 2 ust. 2 pkt 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Prawo o znakach towarowych wyklucza możliwość rejestrowania znaków wprowadzających 
w błąd oraz zapewnia możliwość usunięcia znaków niewłaściwie zarejestrowanych. Ponadto 
znaki towarowe nie są postrzegane jako „informacje” w znaczeniu przewidzianym przez 
rozporządzenie i nie naruszają jego celu, jakim jest ochrona konsumentów przed 
informacjami wprowadzającymi w błąd. Opracowywana dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych zapewni, by informacje, jakie mogą być przekazywane przez znaki 
towarowe były zgodne z właściwościami produktu. Jest to zbędne dublowanie przepisów w 
kwestii regulowanej już przez inne akty (prawo o znakach towarowych oraz nieuczciwych 
praktykach handlowych).

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 84
Art. 2 ust. 2 pkt 8

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

tekst zostaje skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Przez analogię z „nieuczciwymi praktykami handlowymi” z artykułu tego należy skreślić 
definicję „przeciętnego konsumenta”. Ochrona przed wprowadzającymi w błąd informacjami 
powinna obejmować, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów wrażliwych.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 85
Art. 2 ust. 2 pkt 8

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

tekst zostaje skreślony

Or. da
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Uzasadnienie

Obecna definicja „przeciętnego konsumenta” jest nieodpowiednia i nie może być stosowana 
jako narzędzie dla ustalenia racjonalnych ram pozwalających określić, jakie informacje o 
właściwościach zdrowotnych są uzasadnione. Należałoby określić kryteria, dzięki którym 
będzie można ocenić, kiedy konsument może być uznany za „dobrze poinformowanego” lub 
„rozważnego”. Należy wyjaśnić, jakie kryteria i standardy definiują przeciętnego konsumenta 
europejskiego, aby uniknąć niewłaściwego przedstawiania pewnych grup konsumentów, 
zapewniając zarazem, że producenci będą w stanie udokumentować postrzeganie informacji o 
właściwościach zdrowotnych przez konsumentów. 

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 86
Art. 2 ust. 2 pkt 8 a (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 87
Art. 3 ust. 2 lit. d a) (nowy)

(da) – są niezgodne z krajowymi 
zaleceniami dotyczącymi żywienia.



PE 355.746v01-00 18/103 AM\561644PL.doc

PL

Or. da

Uzasadnienie

Zwyczaje żywieniowe różnią się w Państwach Członkowskich, informacje powinny więc być 
zgodne z narodowymi zaleceniami dotyczącymi żywienia.

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 88
Art. 4, tytuł

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

Warunki wykorzystywania informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych

Or. en

Uzasadnienie

Profile wartości odżywczych są ważnym pozytywnym kryterium dla możliwego zastosowania 
informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych, tak więc zamiast 
ograniczeń należy szukać pozytywnych aspektów, a mianowicie warunków stosowania.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 89
Art. 4 tytuł

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

Warunki wykorzystywania informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą ustalania profili wartości odżywczych musi być ocena naukowa. Ocena krajowych 
profili wartości odżywczych dla środków spożywczych lub ich określonych rodzajów przez 
Komisję z udziałem EFSA jest podstawą tego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Toine Manders

Poprawka 90
Art. 4
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Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

Profile wartości odżywczych

1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2 konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.
Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:

1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przedkłada Parlamentowi i Radzie 
sprawozdanie dotyczące konieczności i 
wykonalności opracowania profili wartości 
odżywczych jako wymogu dla informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych umieszczanych na środkach 
spożywczych. Sprawozdanie jest 
sporządzane po zasięgnięciu opinii Urzędu 
oraz po konsultacjach z zainteresowanymi 
stronami, w szczególności z 
przedsiębiorcami z branży spożywczej. Jest 
ono oparte na faktach naukowych 
dotyczących odżywiania i wartości 
odżywczych oraz ich związku ze zdrowiem i 
w szczególności uwzględnia:

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

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

b)cukier b) rolę oraz znaczenie środka spożywczego 
lub kategorii środków spożywczych w 
zrównoważonej diecie;

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

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

Jeśli w sprawozdaniu ustalona zostanie 
konieczność i wykonalność opracowania 
profili wartości odżywczych jako wymogu 
dotyczącego informacji o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
umieszczanych na środkach spożywczych, 
Komisja zaproponuje poprawkę do 
niniejszego rozporządzenia, w oparciu o art. 
251 Traktatu, uwzględniając sprawozdanie, 
wyniki konsultacji oraz zasady 
pomocniczości i proporcjonalności.

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

Or. nl

Uzasadnienie

Zarówno konieczność, jak i wykonalność opracowania profili wartości odżywczych jako 
wstępnego wymogu dotyczącego informacji o wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych umieszczanych na środkach spożywczych są wątpliwe. Dzielenie środków 
spożywczych na kategorie o bardziej lub mniej korzystnych profilach jest pozbawione sensu, 
ponieważ najważniejszym czynnikiem jest ilość spożywanego środka spożywczego. 
Skuteczność profili wartości odżywczych przy zwalczaniu otyłości jest więc zupełnie niejasna. 
Także ze względów naukowych ta koncepcja jest bardzo niedojrzała i nie była badana w 
żadnym Państwie Członkowskim. Na koniec, wprowadzenie profili wartości odżywczych jest 
niesłychanie wątpliwe w myśl zasad pomocniczości i proporcjonalności, i w ogóle nie jest to 
sprawa dla ustawodawstwa. 

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 91
Art. 4

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

tekst zostaje skreślony

1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
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art. 23 ust. 2 konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.
Profile wartości odżywczych będą określane 
w szczególności w związku z zawartością 
następujących substancji odżywczych w 
środku spożywczym:
a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans
b)cukier
c) sól/sód.
Profile wartości odżywczych opierają się na 
wynikach badań naukowych dotyczących 
odżywiania i jego znaczenia dla zdrowia, a 
zwłaszcza roli substancji odżywczych i 
innych substancji o działaniu odżywczym i 
fizjologicznym w odniesieniu do chorób 
przewlekłych. Przy określaniu profili 
wartości odżywczych Komisja zasięga rady 
Urzędu i prowadzi konsultacje z grupami 
zainteresowanych, w szczególności z 
przemysłem spożywczym i związkami 
konsumentów.
Uregulowania dopuszczające wyjątki oraz 
aktualizacje w celu uwzględnienia postępu 
naukowego na tym obszarze uchwala się 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
art.23 ust. 2.
2. W drodze wyjątku od ust. 1, dopuszcza 
się informacje o wartościach odżywczych 
dotyczące zmniejszenia zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru, 
soli/sodu, pod warunkiem, że spełniają one 
warunki określone niniejszym 
rozporządzeniem.
3. Napoje zawierające ponad 1,2% 
alkoholu w objętości nie mogą być 
opatrywane informacjami:
a) o właściwościach zdrowotnych;
b) informacjami o wartościach odżywczych, 
za wyjątkiem informacji dotyczących 
zmniejszenia ilości alkoholu lub zawartości 
energetycznej.
4. Pozostałe środki spożywcze lub kategorie 
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środków spożywczych, których nie podano 
w ust. 3, dla których informacje o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych podlegają 
ograniczeniu lub zakazie można określić 
zgodnie z postępowaniem opisanym w art. 
23 ust. 2 i zgodnie z faktami naukowymi.

Or. nl

Uzasadnienie

Wprowadzenie profili wartości odżywczych jako prawnego kryterium możliwości podawania 
informacji o wartościach odżywczych doprowadzi do dyskryminacji pewnych kategorii 
środków spożywczych, co nie powinno mieć miejsca ze względu na fakt, że wszystkie kategorie 
środków spożywczych mogą być składnikami zrównoważonej diety. 

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 92
Art. 4 ust. 1 pkt 1

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

1. W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja, w 
oparciu o propozycję EFSA, zgodnie z 
postępowaniem przewidzianym w art . 251 
Traktatu zdefiniuje te wartości odżywcze i 
inne substancje, które są szczególnie ważne 
w zrównoważonej diecie i ustali dla nich 
referencyjne wartości spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, ich potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennej 
diecie. 

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 93
Art. 4 ust. 1 pkt 1

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania Warunki wykorzystywania informacji o 
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informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych

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

1.W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja w 
oparciu o propozycję EFSA określi zgodnie 
z postępowaniem przewidzianym w art. 23 
ust. 2 konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą ustalania profili wartości odżywczych musi być ocena naukowa. Ocena krajowych 
profili wartości odżywczych dla środków spożywczych lub ich określonych rodzajów przez 
Komisję z udziałem EFSA jest podstawą tego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 94
Art. 4 ust. 1 pkt 1

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

Warunki wykorzystywania informacji o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych

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

1. W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, na podstawie 
propozycji Urzędu i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2 konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 
dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przykłady z różnych krajów pokazują, że ustalanie profili wartości odżywczych jest bardzo 
złożonym zagadnieniem, którego opracowanie wymaga odpowiedniej ilości czasu i dyskusji.
Uwzględniając, że zagadnienie to ma charakter wysoce polityczny i techniczny, należy 
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zapewnić odpowiedni udział w tym procesie Parlamentu Europejskiego i Urzędu.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 95
Art. 4 ust. 1 pkt 1

Ograniczenia w zakresie wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

Specyficzne warunki wykorzystywania 
informacji o wartościach odżywczych 
i właściwościach zdrowotnych

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 96
Art. 4 ust. 1 pkt 1

1. 1. W ciągu 18 miesięcy od uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia, Komisja określi 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2 konkretne profile wartości 
odżywczych, do których muszą zostać 

1. W ciągu 24 miesięcy od uchwalenia 
rozporządzenia, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
projekt dotyczący europejskich wytycznych 
wartości odżywczych. Obejmują one ogólne 
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dostosowane środki spożywcze lub ich 
określone rodzaje, aby mogły być 
opatrywane informacjami o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych. 

wytyczne dotyczące wartości odżywczych, 
uwzględniając krajowe różnice kulturowe i 
żywieniowe oraz prace Światowej 
Organizacji Zdrowia oraz Codex 
Alimentarius. W ciągu 24 miesięcy od 
uchwalenia Europejskich Wytycznych 
Wartości Odżywczych, Komisja określa 
zgodnie z postępowaniem przewidzianym w 
art. 23 ust. 2 konkretne kryteria wartości 
odżywczych, jakie muszą spełniać określone 
rodzaje środków spożywczych, aby mogły 
być opatrywane informacjami o 
właściwościach zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 97
Art. 4 ust. 1 pkt 2

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

Profile wartości odżywczych będą określane 
dla środków spożywczych uwzględniając w 
szczególności:

- ilość określonych substancji odżywczych 
oraz pozostałych substancji zawartych w 
środku spożywczym,
- rolę oraz znaczenie środka spożywczego 
lub kategorii środków spożywczych w 
zrównoważonej diecie;
- ogólny skład odżywczy środka 
spożywczego lub rodzajów środków 
spożywczych oraz obecność substancji 
odżywczych i innych substancji naukowo 
uznanych za mające korzystny wpływ na 
zdrowie, pod warunkiem, że są naturalnie 
obecne w środku spożywczym.

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans
b)cukier
c) sól/sód.
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Or. en

Uzasadnienie

Podstawą ustalania profili wartości odżywczych musi być ocena naukowa. Ocena krajowych 
profili wartości odżywczych dla środków spożywczych lub ich określonych rodzajów przez 
Komisję z udziałem EFSA jest podstawą tego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 98
Art. 4 ust. 1 pkt 2

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

tekst zostaje skreślony

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans
b)cukier
c) sól/sód.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, ich potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennej 
diecie. 

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 99
Art. 4 ust. 1 pkt 2

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

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

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

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

b)cukier b) rolę i znaczenie środków spożywczych 
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(lub określonych kategorii środków 
spożywczych) w diecie ogólnej populacji 
lub, odpowiednio, pewnych grup ryzyka, w 
tym dzieci. Należy odpowiednio uwzględnić 
zwyczaje dietetyczne i wzorce spożycia w 
różnych Państwach Członkowskich; 

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego rozporządzenia nie jest definiowanie kryteriów dla profili wartości odżywczych. 
Powinno ono jedynie ustanawiać elastyczne ramy regulacyjne dla technicznych i naukowych 
definicji profili wartości odżywczych, zapewniając uwzględnienie szerokiej różnorodności 
środków spożywczych i konsumentów, które sprawiają, że rynek europejski jest tak bardzo 
złożony. 

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 100
Art. 4 ust. 1 pkt 2

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

tekst zostaje skreślony

a) tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, 
kwasy tłuszczowe z izomerami trans
b)cukier
c) sól/sód.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 101
Art. 4 ust. 1 pkt 2

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

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

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

- ilość określonych substancji odżywczych 
oraz pozostałych substancji zawartych w 
środku spożywczym;

b)cukier - rolę i znaczenie środków spożywczych lub 
określonych kategorii środków spożywczych 
w diecie;

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 102
Art. 4 ust. 1 pkt 3

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

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

Uzasadnienie

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennym 
odżywianiu. 

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 103
Art. 4 ust. 1 pkt 3

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

Opinia winna uwzględniać wyniki badań 
naukowych dotyczących odżywiania i 
wartości odżywczych i ich znaczenia dla 
zdrowia, a zwłaszcza:

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

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

Przy określaniu profili wartości odżywczych 
Komisja zasięga rady Urzędu i prowadzi 
konsultacje z grupami zainteresowanych, w 
szczególności z przemysłem spożywczym i 
związkami konsumentów.

Przy określaniu jakichkolwiek profili 
wartości odżywczych Komisja zasięga rady 
Urzędu i prowadzi konsultacje z grupami 
zainteresowanych, w szczególności z 
przemysłem spożywczym i związkami 
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 104
Art. 4 ust. 1 pkt 3

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

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

Uregulowania dopuszczające wyjątki oraz 
aktualizacje w celu uwzględnienia postępu 
naukowego na tym obszarze uchwala się 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
art.23 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 105
Art. 4 ust. 1 pkt 3

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Spójność. 

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 106
Art. 4 ust. 1 pkt 4

Uregulowania dopuszczające wyjątki oraz 
aktualizacje w celu uwzględnienia postępu 
naukowego na tym obszarze uchwala się 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
art.23 ust. 2.

tekst zostaje skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennym 
odżywianiu. 

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 107
Art. 4 ust. 1 pkt 4

Uregulowania dopuszczające wyjątki oraz 
aktualizacje w celu uwzględnienia postępu 
naukowego na tym obszarze uchwala się 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
art.23 ust. 2.

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

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą ustalania profili wartości odżywczych musi być ocena naukowa. Ocena krajowych 
profili wartości odżywczych dla środków spożywczych lub ich określonych rodzajów przez 
Komisję z udziałem EFSA jest podstawą tego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 108
Art. 4 ust. 1 pkt 4

Uregulowania dopuszczające wyjątki oraz 
aktualizacje w celu uwzględnienia postępu 
naukowego na tym obszarze uchwala się 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
art.23 ust. 2.

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

Uzasadnienie

Spójność i precyzja.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 109
Art. 4 ust. 1 pkt 4

Uregulowania dopuszczające wyjątki oraz 
aktualizacje w celu uwzględnienia postępu 
naukowego na tym obszarze uchwala się 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
art.23 ust. 2.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 110
Art. 4 ust. 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych, które odnoszą się do 
zmniejszonej zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru 
i soli/sodu, jeśli spełniają wymogi 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, nawet 
jeśli niektóre składniki odżywcze 
przekraczają profile wartości odżywczych, 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych, 
które poza tym są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem pod warunkiem, że 
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niniejszego rozporządzenia. informacja o składniku odżywczym, który 
przekracza profil wartości odżywczych 
widnieje obok informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli wyjątkowa cecha środka spożywczego kwalifikuje ten produkt do podawania informacji, 
musi być dozwolone wymienienie tej cechy, nawet jeśli przekroczona została część możliwego 
profilu odżywczego. W takim przypadku wymóg dotyczący informacji o środkach spożywczych 
i ich wartościach odżywczych jest także spełniony, jeśli składnik odżywczy, który przekracza 
profil składników odżywczych, jest wyraźnie wymieniony obok informacji o właściwościach 
zdrowotnych lub wartościach odżywczych. 

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 111
Art. 4 ust. 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych, które odnoszą się do 
zmniejszonej zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru 
i soli/sodu, jeśli spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, ich potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennej 
diecie. 

Poprawkę złożył Toine Manders

Poprawka 112
Art. 4 ust. 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych, które odnoszą się do 
zmniejszonej zawartości tłuszczu, 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone
są informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych, pod 
warunkiem, że oprócz informacji o 
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nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru 
i soli/sodu, jeśli spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych, dostarczona 
jest informacja o konkretnym składniku 
odżywczym, który przekracza profil 
wartości odżywczych. 

Or. nl

Uzasadnienie

Niesłuszne byłoby zakazanie jakiegokolwiek wymieniania udowodnionych korzystnych 
właściwości produktu spożywczego tylko dlatego, że produkt ten zawiera więcej pewnej 
substancji niż ilość podana w profilach. Wiadomo na przykład, że ser zawiera dużą ilość 
wapnia, związku, który przynosi udowodnione korzyści, ale istnieje niebezpieczeństwo, że nie 
będzie możliwa sprzedaż produktów serowarskich, odnosząc się do tych korzyści, ponieważ 
ich zawartość tłuszczu przekracza ilość podaną w profilach wartości odżywczych. Ta 
poprawka sprawi, że konsumenci będą sami mogli podjąć decyzję o wyborze środków 
spożywczych do konsumpcji na podstawie jasnych i uczciwych informacji. 

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 113
Art. 4 ust. 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych, które odnoszą się do
zmniejszonej zawartości tłuszczu, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów 
tłuszczowych z izomerami trans oraz cukru 
i soli/sodu, jeśli spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dopuszczalne są informacje o wartościach 
odżywczych i właściwościach zdrowotnych 
pod warunkiem, że konsumenci są 
informowani w związku z informacjami o 
wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych, o ilościach składników 
odżywczych, które przekraczają ilości 
wskazane w profilach odżywczych według 
ust. 1. Można zrobić odniesienie do 
informacji dostarczonej zgodnie z 
Dyrektywą 90/496/EWG.

Or. en

Poprawkę złożył Toine Manders

Poprawka 114
Art. 4 ust. 3
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Napoje o zawartości alkoholu większej niż 
1,2 procent objętości nie mogą być 
opatrywane:

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

a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych;

a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych;

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

Or. nl

Uzasadnienie

Jeśli piwa i wina a priori nie wolno opatrywać informacjami o właściwościach odżywczych, 
konsumenci nie będą mogli podjąć dobrze uzasadnionej decyzji kupna na podstawie pełnej i 
dokładnej informacji. Jest to dyskryminujące w stosunku do innych środków spożywczych dla 
których, na przykład, dozwolone jest umieszczanie informacji „niska zawartość cukru”. 
Umieszczanie informacji o właściwościach odżywczych dla piwa i wina powinno być więc 
dozwolone pod warunkiem, że są one zgodne z definicjami w załączniku.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 115
Art. 4 ust. 3

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, ich potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennej 
diecie. 
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Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 116
Art. 4 ust. 3

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

tekst zostaje skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopuścić informacje pod warunkiem, że mają uzasadnienie naukowe i spełniają 
ogólne zasady dietetyczne przedstawione w projekcie.

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 117
Art. 4 ust. 3

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

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

a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych;

a) informacjami o właściwościach 
zdrowotnych, z wyjątkiem takich, które są 
zgodne z informacjami krajowych instytucji 
lub Wspólnoty o szkodliwości nadużywania 
alkoholu;

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Definicja informacji o właściwościach zdrowotnych mogłaby się stosować do dowolnego 
komunikatu o alkoholu i zdrowiu, potencjalnie zagrażając ostrzeżeniom dotyczącym zdrowia. 
Stąd potrzebne jest wyjaśnienie tej sytuacji. 
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Dla pewnych konsumentów celowe, a nawet konieczne, jest uzyskiwanie informacji o 
wartościach odżywczych napojów alkoholowych, np. osoby cierpiące na celiakię i piwo 
pozbawione glutenu. Dozwolone powinno być podawanie informacji o wartościach 
odżywczych dla napojów alkoholowych o ile spełniają one definicję podaną w załączniku, 
spełniają obowiązek podawania informacji o wartościach odżywczych i oznaczają składniki. 

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 118
Art. 4 ust. 3 część wprowadzająca

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Choć rzadkie, środki spożywcze zawierające alkohol istnieją i nie powinny być wykluczane. 

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 119
Art. 4 ust. 4

4. Inne niż wymienione w ust. 3 środki 
spożywcze lub rodzaje środków 
spożywczych, w przypadku których 
wykorzystywanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych ma zostać ograniczone lub 
zakazane, mogą zostać określone w drodze 
postępowania przewidzianego w art. 23 
ust.2 oraz w świetle wyników badań 
naukowych.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być potrzeby zakazywanie podawania informacji o wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych dla środków spożywczych lub określonych kategorii środków 
spożywczych pod warunkiem, że spełniają one ogólne zasady i wymagania niniejszego 
projektu. 
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Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 120
Art. 4 ust. 4

4. Inne niż wymienione w ust. 3 środki 
spożywcze lub rodzaje środków 
spożywczych, w przypadku których 
wykorzystywanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych ma zostać ograniczone lub 
zakazane, mogą zostać określone w drodze 
postępowania przewidzianego w art. 23 
ust.2 oraz w świetle wyników badań 
naukowych.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast pozbawiania konsumentów informacji o względnej wartości określonych środków 
spożywczych stosowanych w ich odżywianiu poprzez tworzenie profili wartości odżywczych, 
konsumentom należy przekazywać wiedzę dotyczącą charakterystyki odżywczej środków 
spożywczych, ich potrzeb odżywczych oraz względnej roli środka spożywczego w codziennej 
diecie. 

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 121
Art. 4 ust. 4 a (nowy)

4a. Aby umieścić właściwości odżywcze 
środka spożywczego opatrzonego 
informacjami o wartościach odżywczych w 
kontekście dziennego zapotrzebowania 
dietetycznego, Komisja, zgodnie z art. 251 
Traktatu i w oparciu o opinię EFSA, 
zdefiniuje dzienne referencyjne wartości 
spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

„Ani bezwzględne dane liczbowe, ani profile wartości odżywczych nie są wystarczające, by 
poinformować konsumenta o jego potrzebach. Dlatego też należy informować konsumentów o 
miejscu środka spożywczego w zrównoważonej diecie i zdrowym trybie życia".
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 122
Art. 4 ust. 4 b (nowy)

4b) Aby umieścić właściwości odżywcze 
środka spożywczego opatrzonego 
informacjami o wartościach odżywczych w 
kontekście dziennego zapotrzebowania 
dietetycznego, Komisja, zgodnie z art. 251 
Traktatu i w oparciu o opinię Urzędu 
zdefiniuje dzienne wartości spożycia dla 
związków odżywczych rozważanych w 
profilach odżywczych ustalonych zgodnie z 
tym artykułem. Etykiety niosące informacje 
o właściwościach zdrowotnych będą dla 
każdego składnika odżywczego podawać 
zawartość opakowaniu w porównaniu z 
dziennymi referencyjnymi wartościami 
spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Ani bezwzględne dane liczbowe, ani profile wartości odżywczych nie są wystarczające, by 
poinformować konsumenta o jego potrzebach i o tym, jaka część tego zapotrzebowania jest 
pokrywana przez rozważany środek spożywczy. Ta poprawka ma na celu nadanie 
powszechnie zrozumiałego znaczenia informacjom przedstawianym na etykietach. 

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 123
Art. 5 ust. 1 a (nowy)

1a. Wnioskodawcy powinni przedstawić 
dokumentację, aby wykazać, że ich 
informacje o właściwościach zdrowotnych 
pomogą konsumentom w wyborze tego 
produktu jako elementu zdrowego 
odżywiania się.

Or. da
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Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 124
Art. 6 ust. 1

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

1. Informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych muszą opierać 
się na ogólnie przyjętej wiedzy naukowej i 
być nią podparte; poziom podparcia ma być 
proporcjonalny do deklarowanych korzyści.
W odpowiednich przypadkach, informacje 
o wartościach odżywczych i właściwościach 
zdrowotnych mogą być także oparte na 
historii bezpiecznego stosowania oraz być 
nią podparte. 

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 125
Art. 6 ust. 1

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

1. Informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych muszą opierać 
się na przyjętej wiedzy naukowej i być nią
podparte.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „ogólnie przyjęte dane” nie zostało zdefiniowane, co wywołuje obawy dotyczące 
jego interpretacji. Proces podpierania musi uwzględniać ciężar dowodów i bilans 
prawdopodobieństw, że związek między środkiem spożywczym lub jego składnikiem i 
korzyścią dla zdrowia jest zasadny. Projekty WE nie odnoszą się obecnie do zagadnień 
ustalonej wiedzy naukowej i pojawiającej się wiedzy naukowej. Potrzebne są klauzule, by 
podawać informację o korzyściach dla zdrowia we wcześniejszym stadium procesu odkrycia, 
w przeciwnym wypadku może to zahamować lub spowolnić inicjatywy badawcze. Należy 
opracować odpowiedni język podawania informacji obejmujący stosowanie czasowników 
modalnych (np. „może”, „potrafi”, „działa”) i stosowanie terminologii WHO/WCRF: 
„przekonujące”, „prawdopodobne”, „możliwe”, „niewystarczające” poziomy dowodów. Aby 
to uwzględnić, proponujemy określenie „przyjęta wiedza naukowa”.
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Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 126
Art. 6 ust. 1

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

1. Informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach zdrowotnych muszą opierać 
się na przyjętej wiedzy naukowej i być nią 
podparte; poziom podparcia ma być 
proporcjonalny do deklarowanych korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 127
Art. 6 ust. 2

(Nie dotyczy wersji angielskiej). (Nie dotyczy wersji angielskiej).

Or. da

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji angielskiej).

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 128
Art. 6 ust. 3

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

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

Urząd ustali wytyczne dotyczące typu 
potwierdzenia naukowego, które musi 
podać przedsiębiorca branży spożywczej, 
aby uzasadnić przedstawianie informacji o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych, wymagany 
poziom podparcia ma być proporcjonalny 
do deklarowanych korzyści.

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 129
Art. 6 ust. 3

3. Właściwy organ władz Państwa 
Członkowskiego może zobowiązać 
przedsiębiorcę z branży spożywczej lub 
osobę, która wprowadza artykuł na rynek, do 
przedłożenia naukowych dokumentów i 
danych, które poświadczają zgodność z 
niniejszym rozporządzeniem. Gdy 
podawana jest informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych z wyjątkiem ogłoszeń 
generycznych, informacja o wartościach 
odżywczych będzie dostarczona zgodnie z 
dyrektywą 90/496/EWG.

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

Dla informacji o właściwościach 
zdrowotnych dostarczona informacja będzie 
złożona z informacji w Grupie 2 
zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
90/496/EWG
Dodatkowo w zależności od przypadku, 
ilość (ilości) substancji, której (których) 
dotyczy informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, która nie pojawia się na 
etykiecie ze składnikami odżywczymi, 
będzie także podana w pobliżu informacji o 
składnikach odżywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „ogólnie przyjęte dane” nie zostało zdefiniowane, co wywołuje obawy dotyczące 
jego interpretacji. Proces podpierania musi uwzględniać ciężar dowodów i bilans 
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prawdopodobieństw, że związek między środkiem spożywczym lub jego składnikiem i 
korzyścią dla zdrowia jest zasadny. Projekty WE nie odnoszą się obecnie do zagadnień 
ustalonej wiedzy naukowej i pojawiającej się wiedzy naukowej. Potrzebne są klauzule, by 
podawać informację o korzyściach dla zdrowia we wcześniejszym stadium procesu odkrycia, 
w przeciwnym wypadku może to zahamować lub spowolnić inicjatywy badawcze. Należy 
opracować odpowiedni język podawania informacji obejmujący stosowanie czasowników 
modalnych (np. „może”, „potrafi”, „działa”) i stosowanie terminologii WHO/WCRF: 
„przekonujące”, „prawdopodobne”, „możliwe”, „nie wystarczające” poziomy dowodów. 
Aby to uwzględnić proponujemy określenie „przyjęta wiedza naukowa”.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 130
Art. 6 ust. 3 a (nowy)

3a. Urząd ustali wytyczne dotyczące typu 
potwierdzenia naukowego, które musi 
podać przedsiębiorca branży spożywczej, 
aby uzasadnić podawanie informacji o 
wartościach odżywczych lub 
właściwościach zdrowotnych, wymagany 
poziom podparcia ma być proporcjonalny 
do zgłaszanych korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane potwierdzenie naukowe powinno być proporcjonalne do zgłaszanych korzyści. 
Przy dopuszczaniu poszczególnych informacji EFSA rozważy wiedzę naukową o wpływie 
pewnych substancji/produktów na ciało ludzkie. EFSA powinien dodatkowo opracować 
wytyczne dotyczące dokumentacji wymaganej w procesie przyznawania zezwolenia. 

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 131
Art. 7

1. Stosowanie informacji o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych nie ma służyć maskowaniu 
ogólnej wartości odżywczej środka 
spożywczego. W tym celu przedstawiana jest 
informacja, która umożliwia konsumentowi 
zrozumienie znaczenia środka spożywczego 
opatrzonego informacją o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
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zdrowotnych w zrównoważonej diecie:
Gdy podawana jest informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych z wyjątkiem ogłoszeń 
generycznych, informacja o wartościach 
odżywczych będzie dostarczona zgodnie z 
Dyrektywą 90/496/EWG.

a) gdy podawana jest informacja o 
wartościach odżywczych z wyjątkiem 
ogłoszeń generycznych, informacja o 
wartościach odżywczych dostarczona 
zgodnie z Dyrektywą 90/496/EWG.

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

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

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

1a) Dodatkowo, następująca informacja 
będzie podana obok informacji o 
wartościach odżywczych :

a) ilość (ilości) substancji, której (których) 
dotyczy informacja o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych, która nie pojawia się na 
etykiecie ze składnikami odżywczymi,
i
b) informacja o roli środka spożywczego 
opatrzonego informacją o wartościach 
odżywczych lub właściwościach 
zdrowotnych w zrównoważonej diecie. Ta 
informacja będzie podana przez wskazanie 
ilości substancji odżywczej lub innej 
substancji obecnej w środku spożywczym 
opatrzonym informacją w stosunku do 
wytycznych dotyczących „dziennej ilości” 
dla takich składników odżywczych lub 
substancji, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych są dla konsumentów 
źródłem cennej wiedzy o obecności lub braku poszczególnych substancji odżywczych (lub 
innych substancji) w produkcie spożywczym i/lub korzyściach zdrowotnych możliwych do 
uzyskania przez spożycie tego środka spożywczego. Jednak aby uniknąć maskowania 
ogólnego statusu odżywczego danego środka spożywczego, należy dostarczyć konsumentom 
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odpowiednich informacji, o tym jak poszczególne środki spożywcze, szczególnie takie które są 
opatrzone informacjami, pasują do zrównoważonej diety.

Poprawkę złożył Phillip Whitehead

Poprawka 132
Art. 7

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

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

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

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

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

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

Należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy 
naturalną zawartością i dodaną 
zawartością substancji, których dotyczy ta 
informacja. 

Or. en

Uzasadnienie

Pełna informacja jest potrzebna dla podania konsumentom optymalnej informacji o 
wartościach odżywczych lub właściwościach zdrowotnych. Na etykietach na ogól nie 
rozróżnia się pomiędzy naturalną i dodaną zawartością pewnych substancji, co jest jednak 
ważnym kryterium, aby móc dokonać świadomego wyboru, gdy informacja dotyczy danego 
składnika odżywczego lub składników odżywczych.
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Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 133
Art. 7 ust. 1 pkt 1

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej nie dotyczy suplementów 
żywnościowych. Dla suplementów żywnościowych konkretne postanowienia dotyczące 
zawartości składników odżywczych są zawarte w dyrektywie 2002/46/WE o suplementach 
żywnościowych. Aby zapewnić zgodność i uwzględnić specyficzny charakter suplementów 
żywnościowych, konieczne jest odniesienie do dyrektywy 2002/46/WE 

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 134
Art. 10, tytuł

Szczegółowe Warunki Szczegółowe Warunki dla informacji o 
właściwościach zdrowotnych

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacje o właściwościach zdrowotnych mogą być używane 
wyłącznie, jeśli otrzymały zezwolenie zgodnie z wymogami rozporządzenia. Jednak procedura 
udzielania zezwoleń jest zbyt szeroka, ponieważ obejmuje również uznane i potwierdzone 
naukowo informacje, które nie wprowadzają konsumenta w błąd. Ponadto postępowanie o 
udzielenie zezwolenia, przewidziane w projekcie jest biurokratyczne, niepraktyczne i nie do 
przyjęcia, zwłaszcza na tle Strategii Lizbońskiej. Prywatni przedsiębiorcy z branży spożywczej 
powinni mieć prawo kontynuowania podawania informacji o właściwościach zdrowotnych, 
które zostały w pełni uznane, nawet jeśli nie są umieszczone na liście dostarczonej w art. 12. 

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 135
Art. 10 ust. 1
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1. Informacji o właściwościach zdrowotnych 
wolno używać jedynie wtedy, gdy spełniają 
one wymagania ogólne zawarte w rozdziale 
II oraz wymagania szczegółowe zawarte w 
tym rozdziale i otrzymały zezwolenie 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1. Informacji o właściwościach zdrowotnych 
wolno używać jedynie wtedy, gdy spełniają 
one wymagania ogólne zawarte w rozdziale 
II oraz wymagania szczegółowe zawarte w 
tym rozdziale.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacje o właściwościach zdrowotnych mogą być używane 
wyłącznie, jeśli otrzymały zezwolenie zgodnie z wymogami rozporządzenia. Jednak procedura 
udzielania zezwoleń jest zbyt szeroka, ponieważ obejmuje również uznane i potwierdzone 
naukowo informacje, które nie wprowadzają konsumenta w błąd. Ponadto postępowanie o 
udzielenie zezwolenia, przewidziane w projekcie jest biurokratyczne, niepraktyczne i nie do 
przyjęcia, zwłaszcza na tle Strategii Lizbońskiej. Prywatni przedsiębiorcy z branży spożywczej 
powinni mieć prawo kontynuowania podawania informacji o właściwościach zdrowotnych, 
które zostały w pełni uznane, nawet jeśli nie są umieszczone na liście dostarczonej w art. 12. 

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 136
Art. 10 ust. 2

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

2. Przedsiębiorcy z branży spożywczej 
chcący podawać informacje o 
właściwościach zdrowotnych, które nie 
mieszczą się w zakresie art. 12 lub 13 
zawiadamiają odpowiedni urząd 
właściwego Państwa Członkowskiego 
najpóźniej, gdy produkt jest po raz pierwszy 
umieszczony na rynku i robią to 
przedstawiając model wykorzystywanej 
etykiety wraz z planami materiału 
reklamowego. Jeśli jest to wymagane w 
wyniku monitorowania, odpowiednie 
urzędy właściwego Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać od 
producenta lub importera przedstawienia 
badań naukowych i danych wykazujących, 
że stosowana informacja o właściwościach 
zdrowotnych spełnia wymagania 
niniejszego rozporządzenia. Dokumenty z 
powiadomieniem i uzasadnieniem 
informacji są przekazywane Komisji w celu 
podjęcia decyzji. W razie odrzucenia 
informacji, producent lub importer jest 
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proszony o modyfikację/usunięcie 
informacji z etykiet i reklam w 
odpowiednim okresie czasu. 

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacje o właściwościach zdrowotnych mogą być używane 
wyłącznie, jeśli otrzymały zezwolenie zgodnie z wymogami rozporządzenia. Jednak procedura 
udzielania zezwoleń jest zbyt szeroka, ponieważ obejmuje również uznane i potwierdzone 
naukowo informacje, które nie wprowadzają konsumenta w błąd. Ponadto postępowanie o 
udzielenie zezwolenia, przewidziane w projekcie jest biurokratyczne, niepraktyczne i nie do 
przyjęcia, zwłaszcza na tle Strategii Lizbońskiej. Prywatni przedsiębiorcy z branży spożywczej 
powinni mieć prawo kontynuowania podawania informacji o właściwościach zdrowotnych, 
które zostały w pełni uznane, nawet jeśli nie są umieszczone na liście dostarczonej w art. 12

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 137
Art. 10 ust. 2, lit. da) (nowy)

(da) jeśli zajdzie taka potrzeba, ostrzeżenie 
o potencjalnych ubocznych skutkach 
spożycia.

Or. da

Uzasadnienie

Produkty mogą być wzbogacone w witaminy, które mogą mieć uboczne skutki dla pewnych 
grup. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony dla konsumentów, należy zwrócić uwagę na ten 
fakt. Na przykład produkt podobny do masła, Becel, ma dodane sterole roślinne, które hamują 
pobieranie karotenoidów (prekursor witaminy A) i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i 
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obniżają poziom cholesterolu, nawet u osób, u których poziom cholesterolu nie przekracza 
normy.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 138
Art. 11

Niebezpośrednie informacje o 
właściwościach zdrowotnych

tekst zostaje skreślony

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

Or. en
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Uzasadnienie

To nadmiernie uciążliwe rozporządzenie byłoby w sprzeczności prawem Państw 
Członkowskich, np. prowadzoną przez brytyjskie Ministerstwo Zdrowia kampanią „5 razy 
dziennie warzywa i owoce”. Co więcej, art. 11 jest niepotrzebny ze względu na to, że wszelkie 
podawane informacje będą uprzednio musiały uzyskać zezwolenie.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 139
Art. 11

Niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych

tekst zostaje skreślony

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ten artykuł musi zostać skreślony, ponieważ zawiera postanowienia bezpodstawnie 
dyskryminujące pewne informacje o właściwościach zdrowotnych.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 140
Art. 11

Niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia w zastosowaniu niektórych 
informacji o właściwościach zdrowotnych

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

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

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

2. Następujące informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

a) informacje, które wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu;
b) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które odnoszą się do szybkości 
utraty wagi lub ilości utraconej wagi, która 
może być wynikiem stosowania produktów, 
dla których podana jest taka informacja.
2a. Następujące informacje o 
właściwościach zdrowotnych są 
dopuszczalne tylko jeśli są wyraźnie 
uwzględnione w art.10 ust. 1, art. 12 lub 
art. 13 ust. 1:
a) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania
b) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE, 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, jak 
też na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
zmniejszenie wartości energetycznej 
w diecie.
2b. Informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, są dozwolone wyłącznie, 
jeżeli są zgodne z wytycznymi komisji do 
[data ma być wskazana] zgodnie z 
procedurą, która jest podana w art. 23 i po 
konsultacji z przedstawicielami organizacji 
konsumentów i przemysłu lub innych 
zainteresowanych stron.

Or. en
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Uzasadnienie

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

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

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 141
Art. 11 ust. 1

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

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

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

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

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania; chyba że te 
informacje są potwierdzone naukowo;

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub 
też na okres czasu potrzebny do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub ilość 
możliwych do stracenia kilogramów, jak też 
na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub 
też na okres czasu potrzebny do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub ilość 
możliwych do stracenia kilogramów, jak też 
na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;
chyba że te informacje są potwierdzone 
naukowo; 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z podejściem Komisji dotyczącym informacji wprowadzających w błąd, 
fałszywych i niebezpośrednich; jednak jeśli informacja może być uzasadniona naukowo i 
można udowodnić, że jest prawdziwa, nie należy zakazywać jej stosowania. Także 
organizacjom i instytucjom charytatywnym, które są oficjalnie uznawane przez władze 
krajowe nie powinno się zabraniać podawania naukowo uzasadnionych informacji.

Poprawkę złożył Simon Coveney

Poprawka 142
Art. 11 ust. 1

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

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

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

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

b) informacje, które odnoszą się do funkcji 
psychicznych lub zachowania; chyba że te 
informacje są potwierdzone naukowo;

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub 
też na okres czasu potrzebny do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub ilość 
możliwych do stracenia kilogramów, jak też 
na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub 
też na okres czasu potrzebny do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub ilość 
możliwych do stracenia kilogramów, jak też 
na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;
chyba że te informacje są potwierdzone 
naukowo;

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 

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

charytatywnych, albo wywołują wrażenie, że 
brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu. To 
ograniczenie nie stosuje się do informacji 
potwierdzonych naukowo lub informacji, 
które odnoszą się do zaleceń organizacji lub 
instytucji charytatywnych oficjalnie 
uznawanych przez władze krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z podejściem Komisji dotyczącym informacji wprowadzających w błąd, 
fałszywych i niebezpośrednich .

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 143
Art. 11 ust. 1

Niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych

Ograniczenia w zastosowaniu niektórych 
informacji o właściwościach zdrowotnych

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące informacje o właściwościach 
zdrowotnych są niedozwolone:

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

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

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

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

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub 
też na okres czasu potrzebny do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub 
ilość możliwych do stracenia kilogramów, 
jak też na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;

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

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, albo wywołują wrażenie, że 

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

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane modyfikacje zapewniają dostateczną elastyczność, by objąć wszystkie 
wprowadzające w błąd informacje, których ten artykuł ma zakazać bez wnikania w zbyt wiele 
szczegółów.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 144
Art. 11 ust. 1

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone:

1. Następujące niebezpośrednie informacje 
o właściwościach zdrowotnych są 
niedozwolone z wyjątkiem wyraźnego 
objęcia przez zezwolenie opisane w art. 10 
ust. 1 i art. 13 ust. 1: 

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

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

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

b) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolowanie 
wagi, jak też na zmniejszanie uczucia głodu 
bądź wywoływanie uczucia sytości i 
wreszcie na obniżoną wartość energetyczną 
artykułu;

c) bez uszczerbku dla dyrektywy 96/8/WE 
informacje, które wskazują na właściwości 
umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub 
też na okres czasu potrzebny do możliwej 
dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub 
ilość możliwych do stracenia kilogramów, 
jak też na zmniejszanie uczucia głodu bądź 
wywoływanie uczucia sytości i wreszcie na 
obniżoną wartość energetyczną artykułu;
d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych, albo wywołują wrażenie, 
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że brak danego artykułu w diecie może się 
niekorzystnie odbić na zdrowiu.

Or. en

Uzasadnienie

Elastyczność, mająca na celu dostosowanie się do realiów realność rynku i spójność z 
poprawkami do ust. 1.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 145
Art. 11 ust. 1, lit. d)

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

d) informacje, które odnoszą się do porad 
lekarzy lub innych specjalistów w sektorze 
zdrowia publicznego lub też odnośnych 
organizacji zawodowych lub 
charytatywnych. To ograniczenie nie 
dotyczy informacji podawanych przez 
uznane organizacje takie jak charytatywne 
organizacje zdrowotne biorące udział w 
promocji zdrowia publicznego i edukacji 
konsumenta pod względem diety i stylu 
życia. 

Or. en

Uzasadnienie

W wersji przedstawionej przez Komisję, projekt zakazywałby umieszczania logo instytucji 
charytatywnych na opakowaniach żywności i hamowałaby akcje charytatywne mające na celu 
zebranie funduszy na badania, edukację i opiekę zdrowotną. Ta poprawka chroni takie 
korzystne działania. 

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 146
Art. 11 ust. 2

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

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

Uzasadnienie

Określenie wytycznych dotyczących wdrożenia art. 11 wymaga szczególnej wiedzy. Ponadto 
należy przeprowadzić konsultacje z udziałem zainteresowanych stron i konsumentów, aby 
zapewnić możliwość funkcjonowania tego rozporządzenia przez silne związanie jego 
wdrożenia z realiami rynku.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 147
Art. 12 ust. 1

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

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

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 148
Art. 12 ust. 1

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

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

Uzasadnienie

Lista informacji na podstawie uznanych i niebudzących wątpliwości wyników badań 
naukowych powinna zawierać informacje dotyczące środków spożywczych, o których 
wiadomo, że mają wpływ na obniżenie ryzyka pewnych chorób, takich jak rola owoców i 
warzyw w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów. Informacje są często 
adresowane do specyficznych grup lub podgrup populacji, które mogą wiedzieć więcej o 
konkretnym środku spożywczym, substancji odżywczej lub innej substancji niż przeciętny 
konsument.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 149
Art. 12 ust. 1

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

1. W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 
dozwolone jest podawanie informacji 
o właściwościach zdrowotnych, które 
odnoszą się do znaczenia danej substancji 
odżywczej lub innej substancji dla wzrostu, 
rozwoju i prawidłowego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanych na 
podstawie uznanej wiedzy naukowej, 
zrozumiałych dla przeciętnego konsumenta,
jeśli związek między składnikiem 
odżywczym lub inną substancją a zdrowiem 
znajduje się na liście określonej w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Jest absolutnie niezbędne, by producenci mogli przystosować sposób przekazywania 
informacji naukowych i sformułowanie informacji w różnych językach do konkretnego 
kontekstu/sytuacji krajowej. Przemysł musi mieć też możliwość ciągłego modyfikowania 
swoich informacji i przekazu w miarę, jak wiedza konsumentów ewoluuje. Należy rozważyć 
listę związków składnik odżywczy/substancja raczej niż ustalonych informacji.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 150
Art. 12 ust. 1

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

udzielania zezwolenia określonej w art. 10 
ust. 1 dozwolone jest podawanie informacji 
o właściwościach zdrowotnych, w tym 
dobrze ustalonych informacji o obniżaniu 
ryzyka zachorowania na pewne choroby, 
które odnoszą się do znaczenia danej 
substancji odżywczej lub innej substancji dla 
wzrostu, rozwoju i funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu, podawanych na 
podstawie ogólnie uznanej wiedzy 
naukowej, zrozumiałej dla przeciętnego 
konsumenta, jeśli są one oparte na liście 
określonej w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 151
Art. 12 ust. 2

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji 
nie później niż ... [w rok po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym uchwalono niniejsze 
rozporządzenie] listy informacji zgodnie z 
ust. 1.

2. Państwa Członkowskie i zainteresowane 
strony (w szczególności grupy 
konsumentów i przedstawiciele branży) 
przekażą Komisji nie później niż ... [w rok 
po ostatnim dniu miesiąca, w którym 
uchwalono niniejsze rozporządzenie] listy
związków pomiędzy dietą a zdrowiem 
zgodnie z ust. 1.

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

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

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 152
Art. 12 ust. 2

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji 
nie później niż ... [w rok po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym uchwalono niniejsze 
rozporządzenie] listy informacji zgodnie z 
ust. 1.

2. Państwa Członkowskie i zainteresowane 
strony przekażą Komisji nie później niż ... 
[w rok po ostatnim dniu miesiąca, w którym 
uchwalono niniejsze rozporządzenie] listy
informacji zgodnie z ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 153
Art. 12 ust. 2

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji 
nie później niż ... [w rok po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym uchwalono niniejsze 
rozporządzenie] listy informacji zgodnie z 
ust. 1.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji 
nie później niż ... [w rok po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym uchwalono niniejsze 
rozporządzenie] listy związków zgodnie z 
ust. 1.

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

Po skonsultowaniu się z Urzędem Komisja 
w drodze postępowania określonego w art. 
23 przyjmie nie później niż ... [w trzy lata od 
ostatniego dnia miesiąca uchwalenia 
niniejszego rozporządzenia] wspólnotową 
listę związków zgodnie z ust. 1, które podają 
znaczenie danej substancji odżywczej lub 
innej substancji dla wzrostu, rozwoju 
i prawidłowego funkcjonowania 
fizjologicznego organizmu
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Zmiany do tej listy wprowadza się 
z inicjatywy samej Komisji lub na wniosek 
Państwa Członkowskiego w drodze 
postępowania określonego w art. 23.

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest absolutnie niezbędne, by producenci mogli przystosować sposób przekazywania 
informacji naukowych i sformułowanie informacji w różnych językach do konkretnego 
kontekstu/sytuacji krajowej. Przemysł musi mieć też możliwość ciągłego modyfikowania 
swoich informacji i przekazu w miarę, jak wiedza konsumentów ewoluuje. Należy rozważyć 
listę związków składnik odżywczy/substancja raczej niż ustalonych informacji.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 154
Art. 12 ust. 3

3. Od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia podmioty działające na 
rynku spożywczym mogą aż do uchwalenia
ustanowionej w ust. 2 listy podawać na 
własną odpowiedzialność informacje 
o właściwościach zdrowotnych, określone 
w ust. 1, jeśli stosują się one do niniejszego 
rozporządzenia i odnośnych przepisów 
krajowych; powyższe obowiązuje bez 
uszczerbku dla przyjęcia środków 
ochronnych, o których mowa w art. 22.

3. Od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia podmioty działające na 
rynku spożywczym mogą do 12 miesięcy po 
uchwaleniu ustanowionej w ust. 2 listy 
podawać na własną odpowiedzialność 
informacje o właściwościach zdrowotnych, 
określone w ust. 1, jeśli stosują się one do 
niniejszego rozporządzenia i odnośnych 
przepisów krajowych.

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 155
Art. 13 ust. 2

Oprócz ogólnych wymogów 
przedstawionych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz wymogów 
szczegółowych ust. 1, w wypadku 
informacji o zmniejszeniu ryzyka choroby, 
na etykiecie powinno się również 
znajdować stwierdzenie, że istnieje wiele 
czynników ryzyka choroby i że zmiana 
jednego z tych czynników ryzyka może 

tekst zostaje skreślony
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wywrzeć korzystny wpływ lub nie. 

Or. da

Uzasadnienie

Ta informacja wprowadza w błąd, gdy wiele czynników ryzyka ma duże i/lub większe 
znaczenie w przypadku chorób. 

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 156
Art. 14 ust. 1

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

1. W celu uzyskania przewidzianego 
w art. 10 ust. 1 zezwolenia w przypadku 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
nie mieszczących się w zakresie art. 12 i 
informacji o zmniejszeniu ryzyka choroby 
należy złożyć wniosek do Urzędu.

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

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

b) bezzwłocznie powiadamia Państwa 
Członkowskie oraz Komisję o wniosku 
i udostępnia im sam wniosek, jak także 
wszelkie przedłożone mu przez 
wnioskodawcę informacje dodatkowe;
c) udostępnia opinii publicznej streszczenie 
dossier, wymienione w ust. 3 lit. f.

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 157
Art. 14 ust. 1, lit. b)

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

tekst zostaje skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 14 ust. 1 lit. b) i lit c) powinny zostać skreślone, aby chronić poufność 
zgłoszenia aż do podjęcia decyzji. Przejrzystość i prawo do informacji są zapewnione dzięki 
postanowieniom art. 15 ust. 5 i art. 15 ust. 6.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 158
Art. 14 ust. 1,lit. b)

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

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ochronę konkurencji i wspieranie innowacji bezzasadne jest zarówno 
zapewnianie dostępu do dossier wszystkim Państwom Członkowskim, jak i zapewnianie 
dostępu do jego streszczenia opinii publicznej.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 159
Art. 14 ust. 1, lit. c)

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

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 14 ust. 1 lit. b) i lit c) powinny zostać skreślone, aby chronić poufność 
zgłoszenia aż do podjęcia decyzji. Przejrzystość i prawo do informacji są zapewnione dzięki 
postanowieniom art. 15 ust. 5 i art. 15 ust. 6.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 160
Art. 14 ust. 1 lit. c)

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

tekst zostaje skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ochronę konkurencji i wspieranie innowacji bezzasadne jest zarówno 
zapewnianie dostępu do dossier wszystkim Państwom Członkowskim, jak i zapewnianie 
dostępu do jego streszczenia opinii publicznej.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 161
Art. 14 ust. 2 lit. c)

c) kopie analiz, które zostały 
przeprowadzone odnośnie tych właściwości 
zdrowotnych, w tym – jeśli takie istnieją –
niezależnych i powstałych na zasadzie 
„Peer-Review” analiz, jak też wszelkich 
innych dokumentów, z których wynika, że 
rzeczone informacje spełniają kryteria 
niniejszego rozporządzenia;

c) kopie analiz, które zostały 
przeprowadzone odnośnie tych właściwości 
zdrowotnych, w tym – jeśli takie istnieją –
niezależnych i powstałych na zasadzie 
„Peer-Review” analiz, jak też wszelkich 
innych dokumentów, włączając dostępne 
dane o percepcji informacji przez 
konsumentów z których wynika, że 
rzeczone informacje spełniają kryteria 
niniejszego rozporządzenia;

Or. da

Uzasadnienie

Bardzo brakuje badań na temat tego, jak konsumenci w różnych Państwach Członkowskich 
postrzegają różne typy informacji. Należy to naprawić. O ile producenci nie wykażą, że 
konsumenci są w stanie zrozumieć informację i w efekcie stosować produkt zgodnie z 
przeznaczeniem, nie ma sensu by konsument czy producent uzyskiwał zezwolenie na 
zamieszczanie takiej informacji. To przede wszystkim wnioskodawca powinien uzyskiwać 
takie dane i powinien przeprowadzać badania.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 162
Art. 14 ust. 2, lit. e)

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

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

Uzasadnienie

Choć związek między naukowym uzasadnienie znaczeniem informacji może być przedmiotem 
zezwolenia, konieczne jest pozwolenie producentom na pewien stopień elastyczności w 
przekazywaniu informacji. 

Obecnie projekt Komisji tego nie uwzględnia.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 163
Art. 14 ust. 2 lit. e)

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

e) zasadnicze elementy sformułowania
informacji - we wszystkich językach 
Wspólnoty - i w razie potrzeby wraz ze 
szczególnymi sposobami użycia

Or. en

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 164
Art. 14 ust. 2 lit. e)

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

(e) zasadnicze elementy informacji - we 
wszystkich językach Wspólnoty i w razie 
potrzeby wraz ze szczególnymi sposobami 
użycia;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma żadnej podstawy, by wnioskodawca dostarczał propozycję sformułowania w językach 
wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wystarczające powinno być opisanie 
podstawowych elementów takiej informacji. Wraz z zastosowaniem informacji w 
poszczególnych krajach producenci będą monitorować jej percepcję przez konsumentów i 
dopasują jej sformułowanie do potrzeb optymalnego przekazania informacji o korzyściach 
płynących ze stosowania danego produktu.
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Poprawkę złożyła Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Poprawka 165
Art. 14 ust. 2 lit. e)

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

e) zasadnicze elementy sformułowania - we 
wszystkich językach Wspólnoty i w razie 
potrzeby wraz ze szczególnymi sposobami 
użycia;

Or. es

Uzasadnienie

Procedura proponowana przez Komisję nie przewiduje zmian w wiedzy i percepcji wśród 
konsumentów (których z definicji nie da się przewidzieć). Może to także spowodować sytuację, 
w której producenci wnioskują o zezwolenie dla innego sformułowania, aby ustalić związek, 
dla którego już uzyskano zezwolenie, w ten sposób powodując dodatkową zbędną pracę dla 
Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 166
Art. 14 ust. 2 lit. f)

f) streszczenie dossier. f) dane naukowe odpowiednie do 
charakteru korzyści, o których mówi dana 
informacja

Or. en

Uzasadnienie

Choć związek między naukowym uzasadnienie znaczeniem informacji może być przedmiotem 
zezwolenia, konieczne jest pozwolenie producentom na pewien stopień elastyczności w 
przekazywaniu informacji. 

Obecnie projekt Komisji tego nie uwzględnia.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 167
Art. 14 ust. 2 lit. fa) (nowa)
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fa) streszczenie dossier 

Or. en

Uzasadnienie

Choć związek między naukowym uzasadnienie znaczeniem informacji może być przedmiotem 
zezwolenia, konieczne jest pozwolenie producentom na pewien stopień elastyczności w 
przekazywaniu informacji. 

Obecnie projekt Komisji tego nie uwzględnia.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 168
Art. 14 ust. 4

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

4. Przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Urząd opublikuje 
szczegółowe wytyczne w celu ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowania 
i przedstawienia wniosków. Wnioskodawcy 
będą mieć prawo do obrony swoich 
wniosków przed Urzędem i będą mieć 
prawo do dostarczenia dodatkowych 
danych w trakcie oceny dossier przez 
Urząd. 

Or. en

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 169
Art. 14 ust. 4

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

4. Przed datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Urząd opublikuje 
szczegółowe wytyczne w celu ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowania 
i przedstawienia wniosków. Wnioskodawcy 
będą mieć prawo do obrony swoich 
wniosków przed Urzędem i będą mieć 
prawo do dostarczenia dodatkowych 
danych w trakcie oceny dossier przez 
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Urząd.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest, by rozporządzenia dotyczące zezwolenia na informacje umożliwiły 
wnioskodawcy dostarczenie argumentów wspierających tezy wymienione w dossier i, w razie 
potrzeby, na uzupełnienie dossier lub podanie dodatkowych informacji.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 170
Art. 15 ust. 1

1. Przy udzielaniu opinii Urząd stara się
dotrzymać terminu trzech miesięcy od daty 
wpłynięcia ważnego wniosku. Termin ten 
ulega odroczeniu w przypadku, gdy Urząd 
zgodnie z ust. 2 zwróci się do 
wnioskodawcy o informacje dodatkowe.

1. Przy udzielaniu opinii Urząd przestrzega
terminu trzech miesięcy od daty wpłynięcia 
ważnego wniosku. Termin ten ulega 
odroczeniu w przypadku, gdy Urząd zgodnie 
z ust. 2 zwróci się do wnioskodawcy o 
informacje dodatkowe.

Or. en

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 171
Art. 15 ust. 2

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

2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie. Wnioskodawca powinien mieć 
bezpośredni dostęp do kompetentnego 
panelu Urzędu, w tym prawo do możliwości 
wysłuchania go oraz prawo do 
przedstawienia dodatkowej dokumentacji 
do dossier.

Or. en

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 172
Art. 15 ust. 2
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2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie.

2. Urząd może w razie potrzeby zwrócić się 
do wnioskodawcy o uzupełnienie 
dokumentacji wniosku w określonym 
terminie. Wnioskodawca powinien mieć 
bezpośredni dostęp do kompetentnego 
panelu Urzędu, w tym prawo do możliwości 
wysłuchania go oraz prawo do 
przedstawienia dodatkowej dokumentacji 
do dossier.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 173
Art. 15 ust. 3

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd 
sprawdza:

3. W celu przygotowania ekspertyzy Urząd 
sprawdza:

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

a) czy informacja o właściwościach jest 
podparta wiedzą naukową ;

b) czy sformułowanie informacji o 
właściwościach zdrowotnych odpowiada 
kryteriom niniejszego rozporządzenia;

b) czy informacja o właściwościach 
zdrowotnych odpowiada kryteriom 
niniejszego rozporządzenia;

c) czy proponowane sformułowanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
jest dla konsumenta zrozumiałe i czytelne.

Or. en

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 174
Art. 15 ust. 3 lit. a)

a) czy proponowane sformułowanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest oparcie dossier na szerszej wiedzy naukowe, a nie wyłącznie na danych 
naukowych.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 175
Art. 15 ust. 4 lit. c)

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

c) istotne elementy sformułowania
informacji we wszystkich językach 
wspólnotowych;

Or. en

Uzasadnienie

Choć związek między naukowym uzasadnienie znaczeniem informacji może być przedmiotem 
zezwolenia, konieczne jest pozwolenie producentom na pewien stopień elastyczności w 
przekazywaniu informacji. 

Obecnie projekt Komisji tego nie uwzględnia.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 176
Art. 15 ust. 4 lit. c)

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

c) istotne elementy sformułowania 
informacji we wszystkich językach 
wspólnotowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Poprawka 177
Art. 15 ust. 4 lit. c)

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

informacji we wszystkich językach 
wspólnotowych;

Or. es

Uzasadnienie

Procedura proponowana przez Komisję nie przewiduje zmian w wiedzy i percepcji 
konsumentów (których z definicji nie da się przewidzieć). Może to także spowodować sytuację,
w której producenci wnioskują o zezwolenie dla innego sformułowania, aby ustalić związek, 
dla którego już uzyskano zezwolenie, w ten sposób powodując dodatkową zbędną pracę dla 
Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 178
Art. 15 ust. 4 a (nowy)

4a. Wnioskodawcy powinni mieć prawo, 
w ciągu miesiąca, zaskarżenia negatywnej 
lub pozytywnej warunkowej oceny 
Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Żywności naukowych elementów 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien wiązać się z prawem do zaskarżenia negatywnej lub pozytywnej 
warunkowej oceny udzielonej w procesie zezwolenia dla danej informacji. 

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 179
Art. 18 ust. 2 lit. c) 

c) listę niedozwolonych informacji o 
właściwościach zdrowotnych.

tekst zostaje skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Publikacja listy informacji niedozwolonych w procesie dopuszczenia będzie niekorzystna ze 
względu na ochronę uczciwej konkurencji i innowacyjności w przemyśle.

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 180
Art. 19

Ochrona danych Poufność
1. Dane naukowe i inne informacje, które 
znajdują się w wymaganym zgodnie 
z art. 14 ust. 2 dossier wniosku, nie mogą 
być w okresie siedmiu lat od daty wydania 
zezwolenia wykorzystane na rzecz 
późniejszego wnioskodawcy, chyba że 
wnioskodawca ten uzgodnił 
z wnioskodawcą pierwotnym, że może 
z takich danych i informacji skorzystać, 
zakładając, że:

1. Wnioskodawca może wskazać, które 
informacje złożone w ramach niniejszego 
rozporządzenia chciałby traktować jako 
poufne, na tej podstawie, że ich ujawnienie 
mogłoby istotnie zaszkodzić jego 
konkurencyjnej pozycji. W takich 
wypadkach należy podać możliwe do 
sprawdzenia argumenty. 

a) dane naukowe i inne informacje zostały 
przez pierwotnego wnioskodawcę zgłoszone
przy składaniu pierwotnego wniosku jako 
poufne i
b) pierwotny wnioskodawca posiadał przy 
składaniu pierwotnego wniosku wyłączność 
na korzystanie z tych poufnych danych i
c) nie zezwolono by na wykorzystanie 
informacji o właściwościach zdrowotnych 
bez przedłożenia poufnych danych przez 
pierwotnego wnioskodawcę.
2. Do końca okresu siedmiu lat według ust. 
1 żaden kolejny wnioskodawca nie będzie 
miał prawa odnoszenia się do danych 
określonych jako poufne, chyba że, lub 
dopóki, Komisja podejmie decyzje 
dotyczącą zezwolenie mogłoby być 
przyznane bez przedstawienia danych 
określonych jako poufne przez pierwotnego 
wnioskodawcę. 

2. Komisja określi, po skonsultowaniu się z 
wnioskodawcą, jakie informacje inne niż 
określone w ust. 3 mają być traktowane 
jako poufne i poinformuje o tym 
wnioskodawcę. 

3. Następujące informacje nie będą 
traktowane jako poufne:
a) nazwa i podstawowy opis środka 
spożywczego podający jego właściwości 
zdrowotne;
b) wnioski z badań przeprowadzonych na 
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układach modelowych in vitro, zwierzętach 
i ludziach, w zależności od potrzeb, mające 
znaczenie dla oceny wpływu środka 
spożywczego i jego składników na żywienie 
ludzi i ich zdrowie;
c) metody wykrywania lub kwantyfikacji 
najważniejszych cech środka spożywczego i 
jego składników jakie mogą być niezbędne 
dla oficjalnej kontroli.
4. Niezależnie od ust. 2, Urząd, na wniosek 
Komisji i Państwa Członkowskiego, 
dostarczy im wszystkie posiadane 
informacje, w tym informacje określone 
jako poufne zgodnie z ust. 2.
5. Urząd zastosuje zasady rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji 1 przy rozpatrywaniu 
wniosków o dostęp do dokumentów 
posiadanych przez Urząd.
6. Państwa Członkowskie, Komisja i Urząd 
będą traktować jako poufne informacje 
określone jako poufne zgodnie z ust. 2, z 
wyjątkiem sytuacji, w których właściwe 
będzie upublicznienie takich informacji w 
celu ochrony ludzkiego zdrowia. Państwa 
Członkowskie będą rozpatrywać wnioski o 
dostęp do dokumentów otrzymanych na 
mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.
7. Jeżeli wnioskodawca wycofa lub wycofał 
wniosek, Państwa Członkowskie, Komisja i 
Urząd będą respektować poufność 
informacji handlowych i branżowych, 
w tym informacji dotyczących badań 
i rozwoju oraz informacji, co do poufności 
których Komisja i wnioskodawca nie mogli 
się porozumieć.______________
¹ Dz.U. L145, z 31.5.2001 r., str. 43. 

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 181
Art. 19 a (nowy)



PE 355.746v01-00 76/103 AM\561644PL.doc

PL

Art. 19a
Poufność

1. Wnioskodawca może wskazać, które 
informacje złożone w ramach niniejszego 
rozporządzenia chciałby traktować jako 
poufne, na tej podstawie, że ich ujawnienie 
mogłoby istotnie zaszkodzić jego 
konkurencyjnej pozycji. W takich 
wypadkach należy podać możliwe do 
sprawdzenia argumenty.
2. Komisja określi, po skonsultowaniu się z 
wnioskodawcą, jakie informacje inne niż 
określone w ust. 3 mają być traktowane 
jako poufne i poinformuje o tym 
wnioskodawcę. 
3. Następujące informacje nie będą 
traktowane jako poufne:
a) nazwa i podstawowy opis środka 
spożywczego podający jego właściwości 
zdrowotne;
b) wnioski z badań przeprowadzonych na 
układach modelowych in vitro, zwierzętach 
i ludziach, w zależności od potrzeb, mające 
znaczenie dla oceny wpływu środka 
spożywczego i jego składników na żywienie 
ludzi i ich zdrowie ;
c) metody wykrywania lub kwantyfikacji 
najważniejszych cech środka spożywczego i 
jego składników jakie mogą być niezbędne 
dla oficjalnej kontroli.
4. Niezależnie od ust. 2, Urząd, na wniosek 
Komisji i Państwa Członkowskiego, 
dostarczy im wszystkie posiadane 
informacje, w tym informacje określone 
jako poufne zgodnie z ust. 2.
5. Urząd zastosuje zasady rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji 1 przy rozpatrywaniu 
wniosków o dostęp do dokumentów 
posiadanych przez Urząd.
6. Państwa Członkowskie, Komisja i Urząd 
będą traktować jako poufne informacje 
określone jako poufne zgodnie z ust. 2, z 
wyjątkiem sytuacji, w których właściwe 
będzie upublicznienie takich informacji w 
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celu ochrony ludzkiego zdrowia. Państwa 
Członkowskie będą rozpatrywać wnioski o 
dostęp do dokumentów otrzymanych na 
mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.
7. Jeżeli wnioskodawca wycofa lub wycofał 
wniosek, Państwa Członkowskie, Komisja i 
Urząd będą respektować poufność 
informacji handlowych i branżowych, 
w tym informacji dotyczących badań 
i rozwoju oraz informacji, co do poufności 
których Komisja i wnioskodawca nie mogli 
się porozumieć.

________________________
¹ Dz. U. L 145, z 31.05.2001 r., str. 43. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu promowania inwestycji w badania, innowacje oraz zapewnienia uczciwej konkurencji 
konieczna jest właściwa ochrona danych. W praktyce prawo wyłączności na korzystanie 
z poufnych danych nie będzie zawsze wystarczające, jako że testy kliniczne są 
przeprowadzane zazwyczaj przy wykorzystaniu jednostek trzecich, na przykład uniwersytetów. 
W większości przypadków producenci przyznają uniwersytetom prawo wykorzystywania 
danych na potrzeby szkoleń, publikacji oraz dalszych badań.

*** Jeśli powyższa poprawka jest dopuszczalna, wycofać poprawkę 33 ***

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 182
Art. 19 a (nowy)

Art. 19a
Ochrona danych

1. Dane naukowe i inne informacje, które 
znajdują się w wymaganym zgodnie z art. 
10 dossier wniosku i są chronione zgodnie z 
art. 19, nie mogą być w okresie siedmiu lat 
od daty wydania zezwolenia wykorzystane 
na rzecz innego wnioskodawcy, chyba że 
wnioskodawca ten uzgodnił 
z wnioskodawcą pierwotnym, że może 
korzystać z takich danych i informacji. 
2. Po upływie okresu siedmiu lat, wyniki 
wszystkich lub części ocen prowadzonych 
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na podstawie danych naukowych 
i informacje zawarte w dossier wniosku 
mogą zostać wykorzystane przez Urząd na 
korzyść innego wnioskodawcy.

Or. en

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 183
Art. 19 b (nowy)

Art. 19b
Poszanowanie praw nabytych 

Złożenie wniosku, potwierdzenie 
otrzymanie lub udzielenie zezwolenia dla 
informacji odbędzie się bez uszczerbku dla 
jakichkolwiek praw własności 
intelektualnej, jakie wnioskodawca może 
posiadać w związku z informacjami lub 
jakimikolwiek danymi naukowymi lub 
informacjami zawartymi w dossier 
wniosku. Powyższe prawa będą traktowane 
zgodnie z prawem wspólnotowym lub 
jakimkolwiek postanowieniem prawa 
krajowego, które nie stoi w sprzeczności z 
prawem wspólnotowym.

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 184
Art. 20 a (nowy)

Art. 20a

Bez uszczerbku dla art. 3 i art. 4 dyrektywy 
2002/46/WE i bez czasowego ograniczenia, 
Państwa Członkowskie mogą zezwolić na 
obrót i wprowadzanie na rynek na ich 
terytorium suplementów żywnościowych 
zawierających witaminy i minerały nieujęte 
na liście w załączniku I dyrektywy lub 
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posiadające formę nieujętą na liście 
w załączniku II dyrektywy, pod warunkiem 
że:
a) dane witaminy i minerały będą 
wykorzystane w jednym lub kilku 
suplementach wprowadzonych na rynek 
wspólnotowy w dniu 12 lipca 2002 r., oraz
b) Urząd nie udzielił negatywnej opinii 
w odniesieniu do wykorzystania danej 
witaminy lub minerału lub jej użycia w tej 
formie, w odniesieniu do produkcji 
suplementu żywnościowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki utrzymują zasadę subsydiarności poprzez umożliwienie Państwom Członkowskim 
ochrony zdrowia ich obywateli przy równoczesnym uniknięciu niepotrzebnej przerwy 
w sprzedaży produktów, które były bezpiecznie sprzedawane w poszczególnych Państwach 
Członkowskich przez kilka lat.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 185
Art. 20 b (nowy)

Art. 20b

Bez uszczerbku dla art. 3 i art. 4 dyrektywy 
2002/46/WE, Państwa Członkowskie mogą 
zezwolić na obrót i wprowadzanie na rynek 
na ich terytorium suplementów 
żywnościowych zawierających poziomy 
witamin i minerałów przekraczają te 
przyjęte w Art. 5 ust. 4 tej dyrektywy pod 
warunkiem, że produkt będzie zgodny z 
niniejszym rozporządzeniem:

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 186
Art. 22 ust. 1

1. Gdy Państwo Członkowskie ma poważne 
podstawy, aby uważać, że informacja jest 
niezgodna z niniejszym rozporządzeniem 

1. W związku z art. 12 ust. 3, gdy Państwo 
Członkowskie ma poważne podstawy, aby 
uważać, że informacja jest niezgodna z 
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lub że poparcie naukowe wspomniane w art. 
7 jest niewystarczające, takie Państwo 
Członkowskie może czasowo wstrzymać 
stosowanie takiej informacji na swoim 
terytorium. Informuje ono o tym inne 
Państwa Członkowskie i Komisję, podając 
przyczyny wstrzymania.

niniejszym rozporządzeniem lub że poparcie 
naukowe wspomniane w art. 6 jest 
niewystarczające takie Państwo 
Członkowskie może poprosić Komisję o 
zbadanie zasadności informacji podanej na 
etykiecie, w prezentacji i w reklamach 
odnośnego środka spożywczego.
Informuje ono o tym inne Państwa 
Członkowskie i przedsiębiorcę i wyjaśnia 
swoją prośbę. Państwo Członkowskie nie 
może wstrzymać podawania informacji do 
czasu podjęcia decyzji przez Komisję 
zgodnie z postępowaniem podanym w Art. 
23 niniejszego rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest realne podejście.

Wnikliwa analiza (między innymi dowodów naukowych) byłaby przydatna przed przyjęciem 
takich kroków (wstrzymanie stosowania takiej informacji na terytorium Państwa 
Członkowskiego).

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 187
Art. 22 ust. 3

3. Państwo Członkowskie wspomniane w 
ust. 1 może utrzymać takie wstrzymanie do 
czasu przekazania mu decyzji wspomnianej 
w ust. 2. 

tekst zostaje skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Niezbędne jest realne podejście.

Wnikliwa analiza (między innymi dowodów naukowych) byłaby przydatna przed przyjęciem 
takich kroków (wstrzymanie stosowania takiej informacji na terytorium Państwa 
Członkowskiego).
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Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 188
Art. 25

Najpóźniej do [ostatniego dnia piątego 
miesiąca po dacie przyjęcia + 6 lat],
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat zastosowania niniejszego 
rozporządzenia, szczególnie na temat 
ewoluowania rynku środków spożywczych, 
w odniesieniu do których podawane są 
informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach żywieniowych wraz z 
projektem poprawek, jeżeli będą konieczne.

Najpóźniej do [ostatniego dnia piątego 
miesiąca po dacie przyjęcia + 3 lata],
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat zastosowania niniejszego 
rozporządzenia, szczególnie na temat 
ewoluowania rynku środków spożywczych, 
w odniesieniu do których podawane są 
informacje o wartościach odżywczych i 
właściwościach żywieniowych oraz w 
odniesieniu do wszelkich problemów 
związanych z art. 1 ust. 4 lit. a wraz z 
projektem poprawek, jeżeli będą konieczne.

Or. en

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 189
Art. 25 a (nowy)

Artykuł 25a
Okres przejściowy

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

Or. en



PE 355.746v01-00 82/103 AM\561644PL.doc

PL

Uzasadnienie

Konieczne jest ustalenie okresu przejściowego, który umożliwi używanie obowiązujących 
informacji, które opierają się na badaniach naukowych i są prawomocne do czasu 
podporządkowania ich zaproponowanemu rozporządzeniu.

*** Jeśli powyższa poprawka jest dopuszczalna, wycofać poprawkę 40 ***

Poprawkę złożył Simon Coveney

Poprawka 190
Art. 25 b (nowy)

Art. 25b

Informacje dotyczące środków spożywczych 
przeznaczonych do spożycia przy 
intensywnym wysiłku mięśniowym, które 
zostały zamieszczone zgodnie z przepisami 
krajowymi przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, mogą być 
nadal zamieszczane do czasu przyjęcia 
dyrektywy Komisji w sprawie środków 
spożywczych przeznaczonych do spożycia 
przy intensywnym wysiłku mięśniowym, 
zwłaszcza dla sportowców, na podstawie 
dyrektywy 89/398/EWG z 3 maja 1989 w 
sprawie środków spożywczych 
przeznaczonych do szczególnych 
zastosowań żywieniowych¹.
_____________
¹ Dz.U. L 186, z 30.06.1989 r., str. 27.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 191
Art. 25 b (nowy)

Art. 25b
Środki przejściowe

Informacje dotyczące środków spożywczych 
przeznaczonych do spożycia przy 
intensywnym wysiłku mięśniowym, które 
zostały zamieszczone zgodnie z przepisami 
krajowymi przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, mogą być 
nadal zamieszczane do czasu przyjęcia 
dyrektywy Komisji w sprawie środków 
spożywczych przeznaczonych do spożycia 
przy intensywnym wysiłku mięśniowym, 
zwłaszcza dla sportowców, na podstawie 
dyrektywy 89/398/EWG z 3 maja 1989 w 
sprawie środków spożywczych 
przeznaczonych do szczególnych 
zastosowań żywieniowych¹.
_____________
¹ Dz .U. L 186, z 30.06.1989 r. , str. 27.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Othmar Karas

Poprawka 192
Art. 26

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwadzieścia dni po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwadzieścia dni po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Obowiązuje ono od [pierwszego dnia 
szóstego miesiąca po jego opublikowaniu].

Obowiązuje ono od [pierwszego dnia 
osiemnastego miesiąca po jego 
opublikowaniu].

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

Środki spożywcze wprowadzane na rynek 
lub etykietowane przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i które nie są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem, 
mogą być sprzedawane na rynku do 
[ostatniego dnia jedenastego miesiąca po 
rozpoczęciu obowiązywania] lub do 
wyczerpania zapasów, zależnie od tego, 
który z tych okresów będzie dłuższy.
Od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przedsiębiorcy z sektora 
spożywczego mogą aż do uchwalenia listy, o 
której mowa w art. 12 ust. 2a podawać na 
własną odpowiedzialność informacje 
o właściwościach zdrowotnych, określone w 
art. 12 ust. 1, jeśli stosują się one do 
niniejszego rozporządzenia i odnośnych 
przepisów krajowych; powyższe obowiązuje 
bez uszczerbku dla uchwalonych środków 
ochronnych zgodnie z art. 22.
Informacje o właściwościach zdrowotnych 
inne niż wspomniane w art. 12 ust. 1, które 
są zamieszczane zgodnie z istniejącymi 
przepisami w odniesieniu do środków 
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spożywczych, rodzajów środków 
spożywczych lub składników środków 
spożywczych w czasie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, mogą nadal 
być stosowane pod warunkiem, że w ciągu 
12 miesięcy od pierwszego dnia 
obowiązywania niniejszego rozporządzenia 
złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie 
zgodnie z art. 14 i przez okres do sześciu 
miesięcy po wydaniu ostatecznej decyzji 
zgodnie z art. 16.

Or. en

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 193
Art. 26

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwadzieścia dni po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwadzieścia dni po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Obowiązuje ono od [pierwszego dnia 
szóstego miesiąca po jego opublikowaniu].

Obowiązuje ono od [pierwszego dnia 
osiemnastego miesiąca po jego 
opublikowaniu].

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

Środki spożywcze wprowadzane na rynek 
lub etykietowane przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i które nie są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem, 
mogą być sprzedawane na rynku do 
[ostatniego dnia jedenastego miesiąca po 
rozpoczęciu obowiązywania] lub do 
wyczerpania zapasów, zależnie który z tych 
okresów będzie dłuższy.
Od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przedsiębiorcy z sektora 
spożywczego mogą aż do uchwalenia listy, o 
której mowa w art. 12 ust. 2a podawać na 
własną odpowiedzialność informacje 
o właściwościach zdrowotnych, określone w 
art. 12 ust. 1, jeśli stosują się one do 
niniejszego rozporządzenia i odnośnych 
przepisów krajowych; powyższe obowiązuje 
bez uszczerbku dla uchwalonych środków 
ochronnych zgodnie z art. 22.
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Informacje o właściwościach zdrowotnych 
inne niż wspomniane w art. 12 ust. 1, które 
są zamieszczane zgodnie z istniejącymi 
przepisami w odniesieniu do środków 
spożywczych, rodzajów środków 
spożywczych lub składników środków 
spożywczych w czasie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, mogą nadal 
być stosowane pod warunkiem, że w ciągu 
12 miesięcy od pierwszego dnia 
obowiązywania niniejszego rozporządzenia 
złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie 
zgodnie z art. 14 i przez okres do sześciu 
miesięcy po wydaniu ostatecznej decyzji 
zgodnie z art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w rozporządzeniu zapewnić odpowiednie okresy przejściowe zarówno w odniesieniu 
do informacji o właściwościach zdrowotnych, które wchodzą w zakres art. 12 – informacje 
oparte na ogólnie uznanych danych naukowych – niezależnie od tego czy zostały ostatecznie 
włączone do wspólnotowej listy dopuszczalnych informacji, jak i  dla produktów 
posiadających informacje o właściwościach zdrowotnych, które obecnie znajdują się na 
rynku, jednak które będą musiały przejść przez procedurę zezwolenia w ramach obecnych 
warunków projektu.

Równocześnie okres przejściowy dla środków spożywczych wprowadzanych na rynek lub 
etykietowane przed datą wejścia w życie, które nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, 
musi być przedłużony. Okres przewidziany w projekcie może nie być wystarczający, ponieważ 
czas potrzebny na opublikowanie wytycznych EFSA, procedury akceptacji (co najmniej 6 
miesięcy) i poprawek do etykiet i formy przedstawienia może przekroczyć okres 11 miesięcy 
określony w projekcie. 

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

Poprawkę złożył Simon Coveney

Poprawka 194
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja do umieszczenia przed informacją „NISKA WARTOŚĆ 
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ENERGETYCZNA”)

WYSOKA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
Informacja, że dany środek spożywczy ma 
wysoką wartość energetyczną oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być umieszczana 
tylko wówczas, gdy dany produkt zawiera 
więcej niż 60 kcal/100ml lub 250 kcal/100g.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 4 zawiera definicję „informacji o wartościach odżywczych", i w lit. a) odnosi się do 
wartości energetycznej (wartości kalorycznej), jaką zawiera środek spożywczy „w stopniu 
zredukowanym lub zwiększonym”. Jednakże załącznik obecnie określa tylko warunki 
informacji dotyczących zredukowanych poziomów wartości energetycznej. Na potrzeby 
spójności proponuję więc wprowadzenie informacji odnoszącej się do zwiększonego poziomu 
wartości energetycznej tzn. „informację o wysokiej wartości energetycznej” zgodną z 
definicją w art. 2 ust. 4.

Poprawkę złożył Christopher Heaton-Harris

Poprawka 195
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(nowa informacja do umieszczenia przed informacją „NISKA WARTOŚĆ 

ENERGETYCZNA”)

WYSOKA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA
Informacja, że dany środek spożywczy ma 
wysoką zawartość energetyczną oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być umieszczana 
tylko wówczas, gdy dany produkt zawiera 
więcej niż 60 kcal/100ml lub 250 kcal/100g.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 4 zawiera definicję „informacji o wartościach odżywczych", i w lit. a) odnosi się do 
wartości energetycznej (wartości kalorycznej), jaką zawiera środek spożywczy „w stopniu 
zredukowanym lub zwiększonym”. Jednakże załącznik obecnie określa tylko warunki 
informacji dotyczących zredukowanych poziomów wartości energetycznej. Na potrzeby 
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spójności proponujemy więc wprowadzenie informacji odnoszącej się do zwiększonego 
poziomu wartości energetycznej tzn. informacji o „wysokiej wartości energetycznej”. To 
sprawi, że Załącznik będzie zgodny z definicją podaną w Art. 2 ust. 4.

Produkty o wysokiej zawartości energii są na przykład stosowane przez osoby wykonujące 
pracę fizyczną lub prowadzące aktywny tryb życia (osoby  uprawiające turystykę pieszą, 
wspinaczkę itd.). Te produkty są także stosowane przez chorych na cukrzycę w celu szybkiej 
stabilizacji poziomów cukru w krwi.

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 196
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja do umieszczenia przed informacją „NISKA WARTOŚĆ 

ENERGETYCZNA”)

WYSOKA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 
Informacja, że dany środek spożywczy ma 
wysoką wartość energetyczną oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być umieszczana 
tylko wówczas, gdy dany produkt zawiera 
więcej niż 60 kcal/100ml lub 250 kcal/100g.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka powoduje spójność załącznika z art. 2 ust. 4 lit. a) odnoszącym się do zarówno 
„obniżonej lub ZWIĘKSZONEJ” wartości kalorycznej.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 197
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
Informacja, że dany środek spożywczy ma 
niską zawartość tłuszczu oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być umieszczana 
tylko wówczas, gdy dany produkt zawiera 
nie więcej niż 3g tłuszczu na 100g lub 1,5g 

Informacja, że dany środek spożywczy ma 
niską zawartość tłuszczu oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być umieszczana 
tylko wówczas, gdy dany produkt zawiera 
nie więcej niż 3g tłuszczu na 100g lub 1,5g 
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tłuszczu na 100ml (1,8g tłuszczu na 100 ml 
dla mleka półtłustego). W przypadku 
środków spożywczych o naturalnie niskiej 
zawartości tłuszczu, termin “naturalnie” 
może być użyty na początku tej informacji.

tłuszczu na 100ml (1,8g tłuszczu na 100 ml 
dla mleka półtłustego). W przypadku 
środków spożywczych o naturalnie niskiej 
zawartości tłuszczu, termin „naturalnie” 
może być użyty na początku tej informacji. 
Informacja ta powinna mieć zastosowanie 
bez uszczerbku dla 
terminu „niskotłuszczowy”, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 2991/94.

W przypadku środków spożywczych o 
naturalnie niskiej zawartości tłuszczu, 
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie Rady (WE) 2991/94 ustala zasady, na podstawie których produkt tłuszczowy 
może być opatrzony informacją o niskiej zawartości tłuszczu. Bez tego uszczerbku informacja 
w proponowanym rozporządzeniu byłaby sprzeczna z uprzednio wymienionym 
rozporządzeniem - a jest to dokument prawny na tym samym poziomie - i wprowadzałaby w 
błąd konsumenta, uniemożliwiając mu wybór produktu tłuszczowego o niższej zawartości 
tłuszczu.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 198
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
BEZ TŁUSZCZÓW NASYCONYCH

BEZ TŁUSZCZÓW NASYCONYCH tekst zostaje skreślony
Informacja że dany środek spożywczy nie 
zawiera tłuszczów nasyconych oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być umieszczana 
tylko wówczas, gdy dany produkt zawiera 
nie więcej niż 0,1 g tłuszczów nasyconych 
na 100 g lub 100 ml.
W przypadku środków spożywczych o 
naturalnie niskiej zawartości tłuszczów 
nasyconych, termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Produkty inne niż produkty tłuszczowe będą zaopatrywane w daleko idące informacje (np. 
[niska zawartość tłuszczu] albo [nie zawiera tłuszczu]) podczas gdy żaden produkt tłuszczowy 
nie spełni warunku określonego w tych wymaganiach. Nawet niskoerukowy olej rzepakowy 
przekracza ten warunek kilkukrotnie, podczas gdy oliwa z oliwek czternaście razy. 

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 199
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(NATURALNE ŹRÓDŁO WITAMIN I /LUB MINERAŁÓW)

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

ŹRÓDŁO WITAMIN I /LUB 
MINERAŁÓW
Informacja, że środek spożywczy jest 
źródłem witamin i/lub minerałów oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera co 
najmniej 15% zalecanych wartości 
odżywczych (RNV) na 100g (produkty stałe) 
i 7,5% RNV na 100 ml (płyny), albo 5% 
RNV na 100 kcal (12 % RNV na 1 MJ) lub 
15% RNV na porcję.
W przypadku środków spożywczych 
będących naturalnym źródłem witamin 
i/lub minerałów termin „naturalnie” może 
być użyty na początku tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

1. Warunki Codex Alimentarius, będące podstawą międzynarodowych standardów 
żywieniowych, powinny zostać wyrażone w analogicznym ustawodawstwie UE o stosowaniu 
informacji, co zwiększy harmonizację przepisów prawnych.

a. Informacje z terminami „zmniejszony” i „zwiększony” powinny być oparte na 25% różnicy 
w porównaniu z referencyjnym środkiem spożywczym. 

b. Stosowanie informacji zawierających termin „źródło” powinno być zharmonizowane z 
Codex Alimentarius.

c. Treść informacji powinna być stosowana z odniesieniem do „sodu”, a nie do „soli”.

d. Informacje zawierające terminy „źródło" i „wysoka zawartość" z odniesieniem do witamin 
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i minerałów w płynach powinny być oparte odpowiednio na 7,5% RDA i 15% RDA (zalecana 
dzienna absorpcja).

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 200
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
WZBOGACONE LUB UZUPEŁNIONE WITAMINAMI I/LUB MINERAŁAMI

WZBOGACONE LUB UZUPEŁNIONE
WITAMINAMI I/LUB MINERAŁAMI

DODANO WITAMINY I/LUB 
MINERAŁY

Informacja, że środek spożywczy jest 
wzbogacony lub uzupełniony witaminami 
i/lub minerałami oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera witaminy 
i/lub minerały w przynajmniej znaczącej 
ilości według definicji w załączniku do 
dyrektywy 90/496/EWG.

Informacja, że do środka spożywczego 
dodano witaminy i/lub minerały oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera 
witaminy i/lub minerały w przynajmniej 
znaczącej ilości według definicji w 
załączniku do dyrektywy 90/496/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli termin „dodano” jest stosowany zamiast „wzbogacono i/lub uzupełniono” konsument 
ma większą swobodę oceny, czy jest to korzystne, czy nie. W ten sam sposób konsument może 
być poinformowany czy wysoki poziom witamin i/lub minerałów w środku spożywczym jest 
naturalny, konsument ma także prawo wiedzieć, czy wysoki poziom witamin i/lub minerałów 
jest sztucznie dodany do środka spożywczego.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 201
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
WZBOGACONE LUB UZUPEŁNIONE WITAMINAMI I/LUB MINERAŁAMI

WZBOGACONE LUB UZUPEŁNIONE 
WITAMINAMI I/LUB MINERAŁAMI

tekst zostaje skreślony

Informacja, że środek spożywczy jest 
wzbogacony lub uzupełniony witaminami 
i/lub minerałami oraz każda informacja, 
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która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy produkt zawiera witaminy 
i/lub minerały w przynajmniej znaczącej 
ilości według definicji w załączniku do 
dyrektywy 90/496/EWG. 

Or. en

Uzasadnienie

1. Warunki Codex Alimentarius, będące podstawą międzynarodowych standardów 
żywieniowych, powinny zostać wyrażone w analogicznym ustawodawstwie UE o stosowaniu 
informacji, co zwiększy harmonizację przepisów prawnych w tej dziedzinie:

a. Informacje „niska zawartość cholesterolu” i „nie zawiera cholesterolu” powinny być 
umieszczone wśród informacji.

b. Stosowanie informacji zawierających termin „źródło” powinno być zharmonizowane z 
Codex Alimentarius podczas gdy termin „wzbogacony” jest stosowany jako dodatkowy 
synonim.

c. Informacje zawierające terminy „źródło” i „wysoki” z odniesieniem do witamin i 
minerałów w płynach powinny być oparte odpowiednio na 7,5% RDA i 15% RDA (zalecana 
dzienna absorpcja).

Poprawkę złożyła Edit Herczog

Poprawka 202
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
WYSOKA ZAWARTOŚĆ WITAMIN I /LUB MINERAŁÓW

WYSOKA ZAWARTOŚĆ WITAMIN 
I /LUB MINERAŁÓW

WYSOKA ZAWARTOŚĆ WITAMIN 
I /LUB MINERAŁÓW

Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość witamin i/lub minerałów
oraz każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
zawiera co najmniej podwójną wartość w 
stosunku do produktu będącego „źródłem 
witamin i/lub minerałów”.

Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość witamin i/lub minerałów
oraz każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt 
zawiera co najmniej podwójną wartość w 
stosunku do produktu będącego „źródłem 
witamin i/lub minerałów”.

W przypadku środków spożywczych 
będących naturalnym źródłem witamin i/lub 
minerałów termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji

W przypadku środków spożywczych 
będących naturalnym źródłem witamin i/lub 
minerałów termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji. Jeśli 



AM\561644PL.doc 93/103 PE 355.746v01-00

PL

środek spożywczy ma wysoką zawartość 
witamin i/lub minerałów ze względu na ich
dodanie do środka spożywczego, w 
informacji musi być użyty termin 
„dodano”.  

Or. en

Jeśli termin „dodano” jest stosowany zamiast „wzbogacono i/lub uzupełniono” konsument 
ma większą swobodę oceny, czy jest to korzystne, czy nie. W ten sam sposób konsument może 
być poinformowany czy wysoki poziom witamin i/lub minerałów w środku spożywczym jest 
naturalny, konsument ma także prawo wiedzieć, czy wysoki poziom witamin i/lub minerałów 
jest sztucznie dodany do środka spożywczego.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 203
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ (NAZWA MAKROSKŁADNIKA))

ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ (NAZWA 
MAKROSKŁADNIKA)

ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ (NAZWA 
MAKROSKŁADNIKA LUB INNEJ 

SUBSTANCJI)

Informacja, że środek spożywczy ma 
zwiększoną zawartość jednego lub więcej 
składników odżywczych oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt spełnia 
wymagania dla informacji „źródło” i 
zwiększenie zawartości jest przynajmniej 
30% w stosunku do podobnego produktu. 

Informacja, że środek spożywczy ma 
zwiększoną zawartość jednego lub więcej 
składników odżywczych lub innych 
substancji oraz każda informacja, która 
może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczana tylko wówczas, gdy
produkt spełnia wymagania dla informacji 
„zawiera/źródło” i zwiększenie zawartości 
jest przynajmniej 25% w stosunku do 
podobnego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

1. Warunki Codex Alimentarius, będące podstawą międzynarodowych standardów 
żywieniowych, powinny zostać wyrażone w analogicznym ustawodawstwie UE o stosowaniu 
informacji, co zwiększy harmonizację przepisów prawnych:

a. Informacje „niska zawartość cholesterolu” i „nie zawiera cholesterolu” powinny być 
umieszczone wśród informacji.
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b. Informacje z terminami „zmniejszony” i „zwiększony” powinny być oparte na 25% różnicy 
w porównaniu z referencyjnym środkiem spożywczym. 

c. Stosowanie informacji zawierających termin „źródło” powinno być zharmonizowane z 
Codex Alimentarius, podczas gdy termin „wzbogacony” jest stosowany jako dodatkowy 
synonim.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 204
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ (NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO))

OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ (NAZWA 
WARTOŚCI ODŻYWCZEJ)

Informacja, że zawartość jednej lub kilku 
wartości odżywczych została obniżona oraz
każda informacja, która może mieć taki sam 
sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy obniżenie 
zawartości wynosi co najmniej 30%
w porównaniu z podobnym produktem, 
z wyjątkiem mikrowartości odżywczych, 
gdzie akceptowalna jest różnica 10% 
w wartościach bazowych zgodnie 
z dyrektywą Rady 90/496/EWG.

OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ (NAZWA 
WARTOŚCI ODŻYWCZEJ LUB INNEJ 
SUBSTANCJI)

Informacja, że zawartość jednej lub kilku 
wartości odżywczych lub innych substancji 
została obniżona oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy obniżenie zawartości wynosi 
co najmniej 25% w porównaniu z podobnym 
produktem, z wyjątkiem mikrowartości 
odżywczych, gdzie akceptowalna jest 
różnica 10% w wartościach bazowych 
zgodnie z dyrektywą Rady 90/496/EWG

Or. en

Uzasadnienie

1. Warunki Codex Alimentarius, będące podstawą międzynarodowych standardów 
żywieniowych powinny być wyrażane w analogicznym ustawodawstwie WE o stosowaniu 
informacji, co zwiększy harmonizację przepisów prawnych w tej dziedzinie:

a. Informacje „niska zawartość cholesterolu” i „nie zawiera cholesterolu” powinny być 
umieszczone wśród informacji.

b. Informacje z terminami „zmniejszony” i „zwiększony” powinny być oparte na 25% różnicy 
w porównaniu z referencyjnym środkiem spożywczym.

c. Treść informacji powinna być stosowana z odniesieniem do „sodu” , a nie  do „soli”.
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Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 205
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja – do umieszczenia po „LEKKIE”)

NIE ZAWIERA BIAŁKA MLEKA 
KROWIEGO
Informacja, że produkt nie zawiera białka 
mleka krowiego oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy środek spożywczy nie zawiera 
żadnego składnika zawierającego białko 
mleka krowiego ani żadnego komponentu 
złożonego z mleka krowiego. W przypadku 
środków spożywczych naturalnie 
niezawierających białka mleka krowiego
termin „naturalnie” może być użyty na 
początku tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Około 2-5% małych dzieci w Europie cierpi na alergię na białko mleka krowiego. Dlatego  
ważne jest, by rodzice, którzy na ogół robią zakupy dla swojej rodziny, byli wyraźnie 
poinformowani o tym, które produkty nie zawierają tej substancji.

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 206
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja – do umieszczenia po „LEKKIE”)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
OMEGA-3 O KRÓTKIM ŁAŃCUCHU
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega-3 o 
krótkim łańcuchu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy zostanie 
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spełniony następujący warunek:
produkt zawiera co najmniej 3 g kwasu 
alfa-linolenowego na 100 g/100 ml 
produktu. W przypadku środków 
spożywczych o naturalnie wysokiej 
zawartości tłuszczów omega-3 o krótkim 
łańcuchu, termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zwiększenie spożycia kwasu alfa-linolenowego do 1-
2% spożycia energii, co stanowi około 2 do 4 gramów dziennie. Informacje, które pomagają 
konsumentom w znalezieniu produktów pozwalającym im na spożycie zgodne z tym 
zaleceniem powinny być więc podane w załączniku.

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 207
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja – do umieszczenia po „LEKKIE”)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
OMEGA-3 O DŁUGIM ŁAŃCUCHU
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega-3 o 
długim łańcuchu oraz każda informacja, 
która może mieć taki sam sens dla 
konsumenta, może być zamieszczana tylko 
wówczas, gdy zostanie 
spełniony następujący warunek: produkt 
zawiera co najmniej 40 mg 
długołańcuchowych tłuszczów omega-3 
(np. EPA + DHA jakie są znajdowane 
naturalnie w oleju z ryb) na 100 g lub 
100 ml produktu. W przypadku środków 
spożywczych o naturalnie wysokiej 
zawartości kwasów omega-3 o długim 
łańcuchu, termin „naturalnie” może być 
użyty na początku tej informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Światowa Organizacja Zdrowia i wielu ekspertów ds. żywienia i doradców politycznych 
zaleca zwiększenia spożycia omega-3 o długim łańcuchu (EPA i DHA). Głównymi ich 
źródłami są tłuste ryby i środki spożywcze zawierające oleje z ryb. Środki spożywcze 
zawierające wymienione powyżej ilości omega-3 o długim łańcuchu mają ważny wkład w 
osiągnięcie zalecanego spożycia.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 208
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja – do umieszczenia po „LEKKIE”)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
OMEGA-3:
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega-3 oraz
każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy zostanie 
spełniony przynajmniej jeden z 
następujących warunków:
- minimalna zawartość kwasu alfa-
linolenowego wynosi 0,6 g na 100 g/100 ml 
produktu,
- minimalna zawartość bardzo 
długołańcuchowego tłuszczu omega-3 
wynosi 60 mg na 100 g/100 ml produktu o 
ile średnie dzienne spożycie produktu 
zapewnia co najmniej 30% zaleceń 
dietetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość podawania informacji o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3 jest 
niesłychanie ważna z punktu widzenia odpowiedniego odżywiania się i zdrowia publicznego 
populacji UE.

Poprawkę złożył Alexander Stubb

Poprawka 209
Załącznik
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Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja – do umieszczenia po  „wysoka zawartość kwasów 

jednonienasyconych” (nowy)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW 
OMEGA-3 
Informacja, że środek spożywczy ma 
wysoką zawartość tłuszczów omega-3 oraz
każda informacja, która może mieć taki 
sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczana tylko wówczas, gdy zostanie 
spełniony przynajmniej jeden z 
2 następujących warunków:
- minimalna zawartość kwasu alfa-
linolenowego wynosi 3 g na 100 g 
produktu,
- minimalna zawartość tłuszczu omega-3 o 
bardzo długim łańcuchu wynosi 300 mg na 
100 g produktu 

Or. en

Uzasadnienie

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zwiększenie spożycia kwasu alfa-linolenowego do 1-
2% wartości energetycznej, co stanowi około 2 do 4 gramów dziennie. Głównymi źródłami 
kwasu alfa-linolenowego są  margaryna, tłuszcze do smarowania, ciasta, biszkopty oraz 
żywność smażona. Zaproponowany poziom oznacza, że racjonalne dzienne spożycie np. 20 g 
margaryny / tłuszczu do smarowania zapewnia 0,6 g kwasu alfa- linolenowego dziennie. 

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 210
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(dodatkowa informacja – do umieszczenia po sekcji „NIE ZAWIERA CHOLESTEROLU”)

NISKA ZAWARTOŚĆ CHOLESTEROLU

Informacja, że środek spożywczy ma niską 
zawartość cholesterolu oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie 
więcej niż 0,02g cholesterolu/100g
(produkty stałe) lub nie więcej niż 0,01 
cholesterolu/100ml (płyny) oraz :
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1. mniej niż 1,5 g tłuszczów nasyconych na 
100g (produkty stałe) lub
2. lub 0,75 g tłuszczów nasyconych na 100 
ml (płyny) oraz nie więcej niż 10 % 
wartości energetycznej tłuszczów 
nasyconych
W przypadku środków spożywczych 
mających w sposób naturalny niską 
zawartość cholesterolu, termin 
„naturalnie” może być użyty na początku 
tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

1. Warunki Codex Alimentarius, będące podstawą międzynarodowych standardów 
żywieniowych, powinny zostać wyrażone w analogicznym ustawodawstwie UE  o stosowaniu 
informacji, co zwiększy harmonizację przepisów prawnych w tej dziedzinie:

a. Informacje „niska zawartość cholesterolu” i „nie zawiera cholesterolu” powinny być 
umieszczone wśród informacji.

b. Treść informacji powinna być stosowana w odniesieniu do „sodu”, a nie do „soli”

c. Informacje zawierające terminy „źródło” i „wysoki” w odniesieniu do witamin i 
minerałów w płynach powinny być oparte na 7,5% RDA i 15% RDA (zalecana dzienna 
absorpcja) odpowiednio.

Poprawkę złożyła Małgorzata Handzlik

Poprawka 211
Załącznik

Informacje o wartościach odżywczych i warunki ich zastosowania
(nowa sekcja – po sekcji NOWA SEKCJA OMEGA-3" )

BEZ CHOLESTEROLU 
Informacja, że środek spożywczy nie 
zawiera cholesterolu oraz każda 
informacja, która może mieć taki sam sens 
dla konsumenta, może być zamieszczana 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie 
więcej niż 0,02/100g cholesterolu 
(produkty stałe) lub nie więcej niż 
0,01/100ml cholesterolu (płyny) oraz:
- mniej niż 1,5 g tłuszczów nasyconych na 
100g (produkty stałe) lub 0,75 g tłuszczów 
nasyconych na 100 ml (płyny) oraz nie 
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więcej niż 10 % wartości energetycznej 
tłuszczów nasyconych lub 
- 70% łącznej ilości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych.
W przypadku środków spożywczych w 
sposób naturalny niezawierających 
cholesterolu, termin „naturalnie” może 
być użyty na początku tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

1. Warunki Codex Alimentarius, będące podstawą międzynarodowych standardów 
żywieniowych, powinny zostać wyrażone w analogicznym ustawodawstwie UE o stosowaniu 
informacji, co zwiększy harmonizację przepisów prawnych w tej dziedzinie:

a. Informacje „niska zawartość cholesterolu” i „nie zawiera cholesterolu” powinny być 
umieszczone wśród informacji.

b. Treść informacji powinna być stosowana z odniesieniem do „sodu”, a nie do „soli”

c. Informacje zawierające terminy „źródło” i „wysoki” w odniesieniu do witamin i 
minerałów w płynach powinny być oparte na 7,5% RDA i 15% RDA (zalecana dzienna 
absorpcja) odpowiednio.
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