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Poprawka 311
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza danymi szczegółowymi 
wymienionymi w art. 9 ust. 1, w 
załączniku III określono dodatkowe 
obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności.

1. Poza danymi szczegółowymi 
wymienionymi w art. 9 ust. 1, w 
załączniku III określono dodatkowe 
obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności. Obowiązkowe dane szczegółowe 
mogą odnosić się do sposobu produkcji, 
jak również do składu danego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wiedzieć, czy w procesie produkcji wykorzystano np. GMO.

Poprawka 312
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza danymi szczegółowymi 
wymienionymi w art. 9 ust. 1, w 
załączniku III określono dodatkowe 
obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące 
szczególnych rodzajów lub kategorii 
żywności. 

1. W przypadku wyrobów lub napojów 
zawierających kwas glicyryzynowy lub 
jego sól amonową w wyniku dodania 
substancji jako takiej (-ich) lub lukrecji 
Glycyrrhiza glabra, w stężeniu 100 mg/kg 
lub 10 mg/l lub większym, bezpośrednio 
po wykazie składników należy dodać 
następującą informację: „zawiera 
lukrecję”, chyba że termin „lukrecja”
został już włączony do wykazu składników 
lub do nazwy żywności. W razie braku 
wykazu składników informację umieszcza 
się obok nazwy żywności.
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W przypadku wyrobów zawierających 
kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową 
w wyniku dodania substancji jako takiej (-
ich) lub lukrecji Glycyrrhiza glabra, w 
stężeniu 4 g/kg lub większym, 
bezpośrednio po wykazie składników 
należy dodać następującą informację: 
„zawiera lukrecję – chorzy na 
nadciśnienie powinni unikać 
nadmiernego spożycia”. W razie braku 
wykazu składników informację umieszcza 
się obok nazwy żywności.
W przypadku napojów zawierających 
kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową 
w wyniku dodania substancji jako takiej (-
ich) lub lukrecji Glycyrrhiza glabra, w 
stężeniu 50 mg/l lub większym, lub 
300 mg/l lub większym w przypadku 
napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 
1,2 % objętościowo, bezpośrednio po 
wykazie składników należy dodać 
następującą informację: „zawiera 
lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni 
unikać nadmiernego spożycia”. W razie 
braku wykazu składników informację 
umieszcza się obok nazwy żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek dodatkowego oznaczania w przypadku określonych artykułów spożywczych nie 
powinien być ukryty w załączniku, lecz podany bezpośrednio po ogólnych zobowiązaniach. 
Dlatego dodaje się je do art. 10, a odpowiedni załącznik III należy skreślić.

Poprawka 313
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zmienić załącznik III. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 

skreślony
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istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany elementów obowiązkowego etykietowania nie są „innymi niż istotne elementami” 
przedmiotowego rozporządzenia, które ewentualnie mogłyby być uzgadniane w drodze 
procedury komitologii.

Poprawka 314
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zmienić załącznik III. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 4.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany elementów obowiązkowego etykietowania nie są „innymi niż istotne elementami” 
przedmiotowego rozporządzenia, które ewentualnie mogłyby być uzgadniane w drodze 
procedury komitologii. Prawo podejmowania takiego działania ma prawodawca.
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Poprawka 315
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zmienić załącznik III. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 4. 

2. W przypadku napojów, z wyjątkiem 
napojów na bazie kawy, herbaty lub 
ekstraktu kawy lub herbaty, w przypadku 
gdy nazwa żywności zawiera określenie 
„kawa” lub „herbata”, które są
przeznaczone do spożycia w stanie 
niezmodyfikowanym i zawierają kofeinę, 
niezależnie od jej źródła, w proporcji 
przewyższającej 150 mg/l, lub występują w 
postaci skoncentrowanej lub suchej i po 
przygotowaniu do spożycia zawierają 
kofeinę, niezależnie od jej źródła, w 
proporcji przewyższającej 150 mg/l, 
„umieszcza się informację: „o wysokiej 
zawartości kofeiny” w tym samym polu 
widzenia, co nazwa napoju, po czym w 
nawiasach, zgodnie z art. 14 ust. 5 
niniejszego rozporządzenia, umieszcza się 
informację dotyczącą zawartości kofeiny 
wyrażonej w mg/100 ml.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek dodatkowego oznaczania w przypadku określonych artykułów spożywczych nie 
powinien być ukryty w załączniku, lecz podany bezpośrednio po ogólnych zobowiązaniach. 
Dlatego dodaje się je do art. 10, a odpowiedni załącznik III należy skreślić.
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Poprawka 316
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W niektórych krajach bardzo duży 
odsetek mięsa pochodzi od zwierząt, które 
przed ubojem nie zostały ogłuszone. Ta 
informacja jest podawana konsumentowi.

Or. en

Uzasadnienie

Prawodawstwo wspólnotowe dopuszcza ubój zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszenia, aby 
zapewnić żywność niektórym wspólnotom religijnym. Część tego mięsa nie jest sprzedawana 
muzułmanom ani żydom, ale trafia na rynek ogólny, gdzie nieświadomie może być nabyta 
przez konsumentów, którzy nie chcą kupować mięsa pochodzącego od zwierząt, które nie 
zostały ogłuszone. W związku z powyższym konsumenci powinni być informowani o tym, że 
niektóre rodzaje mięsa pochodzą od zwierząt, które nie zostały ogłuszone. To pozwoli im 
dokonać świadomego wyboru zgodnie z ich przekonaniami etycznymi.

Poprawka 317
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku żywności lub składników 
żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów 
fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli
umieszcza się następujące informacje: 
a) „z dodatkiem steroli roślinnych” lub „z 
dodatkiem stanoli roślinnych” w tym 
samym polu widzenia, co nazwa żywności;

b) wartość dodanego fitosterolu, estru 
fitosteroli, fitostanolu i estru fitostanoli 
(wyrażoną w % lub w g wolnych steroli 
roślinnych/stanoli roślinnych na 100 g lub 
100 ml żywności) w wykazie składników;
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c) informację, że produkt przeznaczony 
jest wyłącznie dla osób, które chcą obniżyć 
swoje stężenie cholesterolu we krwi;
d) informację, że pacjenci zażywający leki 
na obniżenie stężenia cholesterolu 
powinni spożywać produkty wyłącznie pod 
kontrolą lekarską;
e) dobrze widoczną informację, że 
żywność może nie być odpowiednia w 
żywieniu kobiet w ciąży lub karmiących 
piersią oraz dla dzieci w wieku poniżej 
pięciu lat;
f) zalecenie, że żywność należy stosować w 
ramach zrównoważonej i różnorodnej 
diety, obejmującej regularne spożywanie 
owoców i warzyw w celu utrzymania 
poziomów karotenoidów;
g) w tym samym polu widzenia, co 
informację wymaganą zgodnie z punktem 
3), informację, że należy unikać spożycia 
dodatku steroli roślinnych/stanoli 
roślinnych w ilościach większych niż 3 
g/dobę;
h) definicję porcji danej żywności lub 
danego składnika żywności (najlepiej w g 
lub ml) wraz z informacją o zawartej w 
niej ilości sterolu roślinnego/stanolu 
roślinnego.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek dodatkowego oznaczania w przypadku określonych artykułów spożywczych nie 
powinien być ukryty w załączniku, lecz podany bezpośrednio po ogólnych zobowiązaniach. 
Dlatego uzupełnia się je w art. 10, a odpowiedni załącznik III należy skreślić.
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Poprawka 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do szczególnych rodzajów 
lub kategorii żywności Komisja może 
przewidywać w wyjątkowych przypadkach 
odstępstwa od wymagań określonych w 
art. 9 ust. 1 lit. b) i f), pod warunkiem że 
wynikiem takich odstępstw nie będzie 
nieodpowiednie informowanie 
konsumentów finalnych i zakładów 
żywienia zbiorowego. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Ręcznie wytwarzane produkty 
produkowane przez 
mikroprzedsiębiorstwa są wyłączone 
z zakresu wymogu określonego w art. 9 
ust. 1 lit. l), jeżeli produkty te są 
sprzedawane w miejscu ich wytwarzania, 
a sprzedający są w stanie podać 
informacje o wartości odżywczej. 
Ewentualnie informacje te mogą być 
podane na etykietach umieszczonych na 
półkach. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy wykluczyć możliwość wprowadzania dodatkowych odstępstw. Wyjątki powinny 
odnosić się jedynie do mikroprzedsiębiorstw produkujących produkty wytwarzane ręcznie. 

Poprawka 319
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 nie wyklucza możliwości 
stosowania bardziej szczegółowych 
przepisów wspólnotowych dotyczących 
wag i miar.

Artykuł 9 nie wyklucza możliwości 
stosowania bardziej szczegółowych 
przepisów wspólnotowych dotyczących 
wag i miar. Należy przestrzegać przepisów 
dyrektywy 2007/45/WE ustanawiającej 
zasady dotyczące nominalnych ilości 
produktów w opakowaniach 
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jednostkowych.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dodać odniesienie do dyrektywy 2007/45/WE ustanawiającej zasady dotyczące 
nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych służące lepszej czytelności.

Poprawka 320
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być łatwo dostępne, zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, w 
odniesieniu do każdej żywności.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 321
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić udostępnianie 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób, niż na 
opakowaniu lub na etykiecie, pod 
warunkiem spełnienia ogólnych zasad i 
wymagań określonych w rozdziale II 
niniejszego rozporządzenia. Te środki 

skreślony
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mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Określanie obowiązkowych danych szczegółowych jest sednem przedmiotowego 
rozporządzenia. Środki, przy pomocy których te informacje są udostępniane, nie powinny być 
zmieniane przy pomocy środków mających na celu zmianę innych niż istotne elementów 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić udostępnianie 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób, niż na 
opakowaniu lub na etykiecie, pod 
warunkiem spełnienia ogólnych zasad i 
wymagań określonych w rozdziale II 
niniejszego rozporządzenia. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Określanie obowiązkowych danych szczegółowych jest sednem przedmiotowego 
rozporządzenia. Środki, przy pomocy których te informacje są udostępniane, nie powinny być 
zmieniane przy pomocy środków mających na celu zmianę innych niż istotne elementów 
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przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 323
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić udostępnianie 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób, niż na 
opakowaniu lub na etykiecie, pod 
warunkiem spełnienia ogólnych zasad i 
wymagań określonych w rozdziale II 
niniejszego rozporządzenia. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Określanie obowiązkowych danych szczegółowych jest sednem przedmiotowego 
rozporządzenia. Środki, przy pomocy których te informacje są udostępniane, nie powinny być 
zmieniane przy pomocy środków mających na celu zmianę innych niż istotne elementów 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 324
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić udostępnianie 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób, niż na 

skreślony
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opakowaniu lub na etykiecie, pod 
warunkiem spełnienia ogólnych zasad i 
wymagań określonych w rozdziale II 
niniejszego rozporządzenia. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe informacje o żywności zawsze powinny być bezpośrednio dostępne 
konsumentowi końcowemu, a zgodnie z orzecznictwem UE (C-85/94) jedynym sposobem 
zapewnienia tego jest ich podawanie na etykiecie. Kupujący niekoniecznie jest konsumentem 
końcowym.
Poprawka ta ma na celu zwiększenie ochrony konsumenta, wprowadzenie pewności prawnej 
dla podmiotów działających na rynku spożywczym oraz uniknięcie zwiększenia liczby 
obowiązkowych danych szczegółowych poprzez inne środki, a także ochronę przed 
nieproporcjonalnymi obciążeniami finansowymi, które mogłyby być rezultatem zasady 
„innych środków”. 

Poprawka 325
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić udostępnianie 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych w inny sposób, niż na 
opakowaniu lub na etykiecie, pod 
warunkiem spełnienia ogólnych zasad i 
wymagań określonych w rozdziale II 
niniejszego rozporządzenia. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Wykaz obowiązkowych danych szczegółowych jest sednem przedmiotowego rozporządzenia. 
W związku z tym obowiązek określania tych danych nie powinien być zmieniany w drodze 
procedury komitologii, której zadaniem jest zmiana elementów innych niż istotne.

Poprawka 326
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają przepisy art. 41.

4. W przypadku żywności sprzedawanej 
bez opakowania lub w przypadku 
pakowania żywności w pomieszczeniu 
sprzedaży na życzenie konsumenta lub jej 
paczkowania do bezpośredniej sprzedaży 
(towar luzem) państwa członkowskie 
regulują sposób poinformowania 
zakładów żywienia zbiorowego i 
konsumentów finalnych. Bezzwłocznie 
informują one Komisję o przedsięwziętych 
środkach.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 41 jako samodzielny przepis dotyczący specjalnych uprawnień państw członkowskich 
ulega skreśleniu, należy zatem uregulować te uprawnienia państw członkowskich w tym 
miejscu przy informacji o towarach luzem. Sformułowanie zgodne jest z obowiązującym 
przepisem dyrektywy 2000/13/WE.
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Poprawka 327
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają przepisy art. 41.

4. Artykuł 41 ma zastosowanie 
w przypadku żywności oferowanej do 
sprzedaży konsumentom finalnym bez 
opakowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania
do bezpośredniej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z problemami nieodłącznie związanymi z etykietowaniem żywności 
niepaczkowanej, w tym sprzedawanej w placówkach świadczących usługi cateringowe, tego
typu żywność powinna być zwolniona z obowiązku określania danych szczegółowych na 
etykietach, z wyjątkiem informacji o alergenach.

Poprawka 328
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają przepisy art. 41.

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają następujące zasady:

a) w przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym lub 
zakładom żywienia zbiorowego bez 
opakowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
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określonych w art. 9 i 10.
b) państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, 
o których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje;
c) państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział VI dotyczący przepisów krajowych należy skreślić i zastąpić go podejściem 
wspólnotowym, aby zagwarantować pełną harmonizację w całej UE.

Poprawka 329
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają przepisy art. 41.

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają następujące zasady:
a) w przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym lub 
zakładom żywienia zbiorowego bez 
opakowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.
b) państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, 
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o których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
wystarczające informacje;
c) państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu dodanie art. 41 odnoszącego się do środków krajowych dotyczących 
żywności niepaczkowanej.

Poprawka 330
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają przepisy art. 41.

4. W przypadku żywności niepaczkowanej 
zastosowanie mają następujące zasady:
a) w przypadku oferowania żywności do 
sprzedaży konsumentom finalnym lub 
zakładom żywienia zbiorowego bez 
opakowania lub w przypadku pakowania 
żywności w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta lub jej paczkowania 
do bezpośredniej sprzedaży, państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczegółowe 
przypisy dotyczące sposobu 
przedstawiania danych szczegółowych 
określonych w art. 9 i 10.
b) państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewymaganiu podawania 
niektórych z danych szczegółowych, 
o których mowa w ust. 1, innych niż 
określone w art. 9 ust. 1 lit. c), pod 
warunkiem że konsument lub zakład 
żywienia zbiorowego mimo to uzyska 
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wystarczające informacje;
c) państwa członkowskie bezzwłocznie 
przekazują Komisji tekst środków 
określonych w ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział VI dotyczący przepisów krajowych należy skreślić i zastąpić go podejściem 
wspólnotowym, aby zagwarantować pełną harmonizację w całej UE.

Poprawka 331
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku żywności paczkowanej 
i niepaczkowanej sprzedawanej na 
rynkach lokalnych i rynkach rolniczych 
wymóg określony w prawodawstwie UE 
dotyczący udostępniania wszystkich 
obowiązkowych danych szczegółowych 
określonych w art. 9 lub innych 
przepisach dotyczących etykietowania 
należy traktować w sposób elastyczny, aby 
umożliwić przedstawianie tych danych na 
tablicach, oznakowaniach lub w inny 
sposób. 

Or. en

Uzasadnienie

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
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must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Poprawka 332
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, są prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić ich czytelność.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie czcionki o rozmiarze co najmniej 3 mm jest w praktyce niemożliwe. Obecne 
sformułowanie „czytelne” jest wystarczające i wymaga jedynie zwiększonej kontroli 
bezpieczeństwa żywności w tym obszarze.

Poprawka 333
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
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żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, są prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić ich czytelność.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie czcionki o rozmiarze co najmniej 3 mm jest w praktyce niemożliwe. Obecne 
sformułowanie „czytelne” jest wystarczające i wymaga jedynie zwiększonej kontroli 
bezpieczeństwa żywności w tym obszarze.

Poprawka 334
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub 
etykiecie i prezentowane w taki sposób, 
aby zapewnić ich czytelność.

Or. de
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Uzasadnienie

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 

Poprawka 335
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, są prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić ich czytelność.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg stosowania czcionki o rozmiarze 3 mm powodowałby znaczne koszty dla 
przedsiębiorstw. Propozycja ta zmusiłaby przedsiębiorstwa do zwiększenia rozmiarów małych 
opakowań. Obecnie tendencją jest ograniczanie rozmiarów opakowań, aby zmniejszać wpływ 
środowiskowy oraz oferować konsumentom mniejsze porcje z powodów zdrowotnych 
i żywieniowych. 
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Poprawka 336
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być prezentowane 
w sposób zapewniający czytelność.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowy 3 mm rozmiar czcionki jest zbyt mały, by prezentować wymagane informacje. 
Utrzymanie surowego obowiązku stosowania czcionki o rozmiarze 3 mm nie przyczyniłoby się 
w znacznym stopniu do zagwarantowania czytelności informacji zawartych na etykiecie.

Poprawka 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
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niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

niego etykiecie, są prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić ich czytelność.

Or. en

Uzasadnienie

Lepszą metodą określenia sposobu, w jaki należy zapewnić czytelność, będzie stworzenie 
dokumentu przewodniego omówionego i uzgodnionego między zainteresowanymi stronami 
i władzami krajowymi (organami wykonawczymi).

Poprawka 338
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane 
w taki sposób, aby zapewnić znaczny 
kontrast pomiędzy drukiem a tłem.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny rozmiar czcionki dla wszystkich obowiązkowych informacji, zwłaszcza 
w połączeniu z wymogami dotyczącymi języka krajowego, zmniejszy ilość informacji, które 
mogą być umieszczone na etykiecie, szczególnie w przypadkach, gdy powierzchnia i tak jest 
już ograniczona, jak np. na butelkach. Będzie to miało również negatywny wpływ na 
swobodny przepływ w ramach rynku wewnętrznego, ponieważ liczba krajów, w języku których 
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można umieścić informacje na etykiecie produktu przeznaczonego do obrotu w wielu krajach, 
zostanie ograniczona. Skomplikuje do kwestie logistyczne i zwiększy koszty producentów, 
a tym samym koszty konsumentów.

Poprawka 339
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 1 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek stosowania czcionki o minimalnym rozmiarze 3 mm jest niewykonalny i w 
przypadku wielu artykułów spożywczych prowadziłby do tego, że zabrakłoby miejsca nawet 
na wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe. 

Poprawka 340
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
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zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków, których wysokość litery x 
- jak określono w załączniku * - jest 
większa lub równa 1,2 mm. Czynniki 
określone w załączniku ** mogą mieć 
wpływ na czytelność i są uwzględniane 
podczas projektowania etykiety.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić wymierne i co za tym idzie dające się wyegzekwować kryteria wpływające na 
poprawę czytelności etykiety. O ile minimalny rozmiar czcionki nie koniecznie gwarantuje 
ogólną czytelność, ustęp ten określa wymóg uwzględnienia szeregu czynników wpływających 
na czytelność (tj. kontrast, typ czcionki, układ itd.).

Poprawka 341
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem. Te 
obowiązkowe dane szczegółowe muszą 
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również być drukowane alfabetem 
Braille'a, aby umożliwić ich odczytanie 
osobom niewidomym.

Or. es

Uzasadnienie

Powinien istnieć obowiązek drukowania na etykiecie produktu obowiązkowych danych 
szczegółowych przy pomocy alfabetu Braille'a, aby umożliwić ich odczytanie osobom 
niewidomym.

Poprawka 342
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 2 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek stosowania czcionki o minimalnym rozmiarze 3 mm jest niewykonalny i w 
przypadku wielu artykułów spożywczych prowadziłby do tego, że zabrakłoby miejsca nawet 
na wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe.
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Poprawka 343
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub 
etykiecie i prezentowane w taki sposób, 
aby zapewnić ich czytelność. Przed 
wejściem w życie niniejszych przepisów we 
współpracy z przedstawicielami grup 
interesu, Komisja Europejska opracowuje 
wiążące zasady dotyczące czytelności 
informacji dla konsumentów, 
podawanych na produktach 
żywnościowych. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 344
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 

(1) Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
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wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą 
figurować na opakowaniu lub etykiecie i 
być prezentowane w taki sposób, aby 
zapewnić ich czytelność.

Or. de

Uzasadnienie

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Poprawka 345
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 

Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą być 
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się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

wydrukowane na opakowaniu lub 
etykiecie i prezentowane w taki sposób, 
aby zapewnić ich czytelność. We 
współpracy z odnośnymi 
przedstawicielami grup interesu Komisja 
Europejska opracowuje wiążące zasady 
dotyczące czytelności informacji dla 
konsumentów, podawanych na 
produktach żywnościowych; zasady te nie 
określają generalnie stosowanych 
rozmiarów czcionki, ale określają 
proporcje między etykietami 
a informacjami, jakie muszą zawierać. 
Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. hu

Uzasadnienie

O ile istnieje zgoda co do usunięcia obowiązku stosowania czcionki o rozmiarze 3 mm, który 
pojawia się we wniosku Komisji, ważne jest, aby wiążące zasady dotyczące czytelności, które 
później zostaną określone w porozumieniu z ekspertami i przedstawicielami grup interesu, nie 
były wyrażane ogólnie, ponieważ konkretny rozmiar czcionki nie zapewnia takiego samego 
rezultatu na dużej etykiecie, jaki zapewnia na małej. W związku z tym ważne jest, aby rozmiar 
czcionki był określany proporcjonalnie do wielkości etykiety.

Poprawka 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
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wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast
pomiędzy drukiem a tłem.

wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane
w sposób czytelny, obejmujący użycie 
czcionki, której wysokość znaku x 
(wartością referencyjną zazwyczaj 
stosowaną w przypadku czcionek jest 
wysokość małej litery x) wynosi co 
najmniej 1,7 mm, a także zastosowanie 
znacznego kontrastu pomiędzy drukiem a 
tłem.

Inne elementy, które należy wziąć pod 
uwagę przy zapewnianiu czytelności 
informacji podawanych na żywności, to 
układ tekstu, styl, rozmiar i kolor czcionki 
tekstu, kolor tła, opakowanie i wydruk 
oraz widoczność z odległości i kąt, pod 
jakim te informacje są widoczne.
Komisja opracuje zasady określające 
sposób, w jaki elementy te mają być 
stosowane, aby zapewnić konsumentom 
czytelność informacji podawanych na 
żywności. Te środki, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta częściowo jest inspirowana wytycznymi dotyczącymi norm ISO. Wszelkie 
informacje przedstawiane na etykiecie powinny być dobrze widoczne i czytelne dla 
konsumentów.
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Poprawka 347
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub 
etykiecie i prezentowane w taki sposób, 
aby zapewnić ich czytelność.

W ramach konsultacji publicznych ze 
wszystkimi zainteresowanym stronami 
Komisja Europejska opracowuje wiążące 
zasady dotyczące czytelności podawanych 
na żywności informacji dla konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ kwestia ta ma znaczny wpływ na sektor produktów spożywczych i napojów, 
wytyczne te powinny zostać sporządzone wyłącznie w ramach publicznych konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, tym samym zapewniając przejrzystość procedury 
i możliwość przedstawienia opinii przez każdą ze stron.

Poprawka 348
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
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prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem.

prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1 muszą być 
wydrukowane na opakowaniu lub 
etykiecie w czytelny sposób.

W ramach procedury konsultacyjnej 
Komisja Europejska wraz z odpowiednimi 
przedstawicielami grup interesów 
przygotowuje zobowiązujące przepisy w 
zakresie czytelności informacji dla 
konsumentów na produktach 
spożywczych. Środki te, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia przez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Poprawka 349
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 i akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem. 

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o ustalonym rozmiarze 
czcionki co najmniej 3 mm i prezentowane 
w taki sposób, aby zapewnić znaczny 
kontrast pomiędzy drukiem a tłem. 

Kryteria definiujące znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem są określane 
przy pomocy środków wykonawczych 
przyjętych przez Komisję. Te środki, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Konkretne wymogi są konieczne, aby umożliwić organom nadzorującym sektor produktów 
spożywczych prowadzenie skutecznej kontroli czytelności informacji o żywności.
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Poprawka 350
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 i akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o rozmiarze czcionki co 
najmniej 3 mm i prezentowane w taki 
sposób, aby zapewnić znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem. 

1. Bez uszczerbku dla szczególnego 
prawodawstwa wspólnotowego mającego 
zastosowanie do określonych rodzajów 
żywności, w odniesieniu do wymogów 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a)–k), 
obowiązkowe dane szczegółowe 
wymienione w art. 9 ust. 1, jeśli znajdują 
się na opakowaniu lub w załączonej do 
niego etykiecie, muszą być wydrukowane z 
użyciem znaków o ustalonym rozmiarze 
czcionki co najmniej 3 mm i prezentowane 
w taki sposób, aby zapewnić znaczny 
kontrast pomiędzy drukiem a tłem. 

Kryteria definiujące znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem są określane 
przy pomocy środków wykonawczych 
przyjętych przez Komisję. Te środki, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Konkretne wymogi są konieczne, aby umożliwić organom nadzorującym sektor produktów 
spożywczych prowadzenie skutecznej kontroli czytelności informacji o żywności.
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Poprawka 351
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria definiujące znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem, jak i pozostałe 
odnośne przepisy, są określane przy 
pomocy środków wykonawczych 
przyjętych przez Komisję. Te wytyczne, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy określić konkretne wymogi dotyczące rozmiaru czcionki 
w celu wyeliminowania obecnej niepewności prawnej w związku z tym, co stanowi czytelną 
etykietę, a w konsekwencji umożliwienia organom nadzorującym sektor produktów 
spożywczych prowadzenie bardziej skutecznej kontroli czytelności informacji o żywności. 
Ponadto należy określić konkretne kryteria definiujące „znaczny kontrast”, jak i pozostałe 
odnośne przepisy, w celu wprowadzenia większej jasności w zakresie wytycznych dla 
podmiotów działających na rynku spożywczym i organów nadzorujących sektor produktów 
spożywczych.

Poprawka 352
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria definiujące znaczny kontrast 
pomiędzy drukiem a tłem, jak i pozostałe 
odnośne przepisy, są określane przy 
pomocy środków wykonawczych 
przyjętych przez Komisję. Te wytyczne, 
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mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy określić konkretne wymogi dotyczące rozmiaru czcionki 
w celu wyeliminowania obecnej niepewności prawnej w związku z tym, co stanowi czytelną 
etykietę, a w konsekwencji umożliwienia organom nadzorującym sektor produktów 
spożywczych prowadzenie bardziej skutecznej kontroli czytelności informacji o żywności. 
Ponadto należy określić konkretne kryteria definiujące „znaczny kontrast”, jak i pozostałe 
odnośne przepisy, w celu wprowadzenia większej jasności w zakresie wytycznych dla 
podmiotów działających na rynku spożywczym i organów nadzorujących sektor produktów 
spożywczych.

Poprawka 353
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Komisja wraz z odpowiednimi 
przedstawicielami grup interesów 
przygotowuje wytyczne w zakresie 
czytelności.

Or. de

Uzasadnienie

Zamiast koncentrować się tylko na jednym elemencie czytelności etykiety zaleca się 
obszerniejsze podejście poprzez sporządzenie wytycznych WE uzgodnionych pomiędzy 
przedstawicielami grup interesów a odpowiedzialnymi organami.
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Poprawka 354
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 - litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W przypadku określonych rodzajów 
żywności objętej obowiązkiem 
etykietowania, o którym mowa 
w odnośnym prawodawstwie 
wspólnotowym w uzupełnieniu do 
wymogów określonych w art. 9 ust. 1, 
odpowiedni rozmiar czcionki powinien 
uwzględniać konieczność zachowania 
czytelności dla konsumenta oraz 
konieczność przedstawienia dodatkowych 
informacji związanych z konkretnym 
użyciem tego rodzaju żywności.

Or. en

Uzasadnienie

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Poprawka 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 - litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W przypadku określonych rodzajów 
żywności objętej obowiązkiem 
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etykietowania, o którym mowa w 
odnośnym prawodawstwie wspólnotowym 
w uzupełnieniu do danych szczegółowych 
określonych w art. 9 ust. 1, odpowiedni 
rozmiar czcionki powinien uwzględniać 
konieczność zachowania czytelności dla 
konsumenta dodatkowych informacji 
związanych z konkretnym użyciem tego 
rodzaju żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Żywność do specjalnych celów żywieniowych zawiera dodatkowe obowiązkowe informacje 
szczegółowe dotyczące przydatności do spożycia, szczegółowe instrukcje użycia, 
przeciwwskazania (w stosownych przypadkach), ostrzeżenia i informacje medyczne. 
W przypadku tego rodzaju żywności niemożliwe jest przedstawienie informacji wymaganych 
na mocy art. 9 ust. 1 oraz dodatkowych obowiązkowych informacji na etykiecie za pomocą 
czcionki o rozmiarze 3 mm. W związku z tym produkty specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania wymogu czcionki o rozmiarze 
3 mm. 

Poprawka 356
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku produktów do 
specjalnych celów żywieniowych, 
określonych w dyrektywie 89/398/EWG, 
które podlegają obowiązkowi 
etykietowania zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym w uzupełnieniu do danych 
szczegółowych określonych w art. 9 ust. 1, 
rozmiar czcionki powinien zapewniać 
konsumentowi czytelność informacji oraz 
dodatkowe informacje związane 
z konkretnym użyciem tego rodzaju 
żywności.

Or. it
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest wprowadzana z przyczyn praktycznych, w kontekście różnych przepisów 
prawodawczych odnoszących się do etykietowania produktów tego konkretnego rodzaju.

Poprawka 357
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e) i k) muszą się znajdować 
w tym samym polu widzenia.

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e), f) i k) muszą się znajdować 
w tym samym polu widzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczenia daty [lit. f)] powinny zostać dodane w tym samym polu widzenia zgodnie 
z obowiązującym prawodawstwem (dyrektywa 2000/13/WE).

Poprawka 358
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e) i k) muszą się znajdować w 
tym samym polu widzenia.

2. Dane szczegółowe wymienione w art. 9 
ust. 1 lit. a), e), f) i k) muszą się znajdować 
w tym samym polu widzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Konsumenci są przyzwyczajeni do znajdowania daty spożycia produktu lub odniesienia na 
etykiecie do miejsca, gdzie jest ona podana. W związku z tym należy ją umieścić w tym samym 
polu widzenia, co nazwę produktu, ilość netto i zawartość alkoholu wyrażoną objętościowo. 
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Poprawka 359
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 10 cm.

Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa możliwa do 
zadrukowania powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 80 cm.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy wyjątkowe dotyczące wielkości opakowań we wniosku Komisji są oderwane od 
rzeczywistości i niewykonalne.

Poprawka 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 10 cm2.

4. Komisja Europejska opracowuje zasady 
określające sposób, w jaki elementy 
określone w art. 14 ust. 1 mają być 
stosowane, aby zapewnić konsumentom 
czytelność informacji o żywności 
w przypadku opakowań lub pojemników 
o bardzo ograniczonej powierzchni.

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje przedstawiane na wszelkich rodzajach opakowań, bez względu na ich wielkość, 
powinny być czytelne dla konsumentów. W przeciwnym razie jest to bezcelowe.

Poprawka 361
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania 
w przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 10 cm2.

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania 
w przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 100 cm2.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli minimalny rozmiar czcionki ma być obowiązkowy, należy rozważyć wprowadzenie 
wyjątku dla małych opakowań. 100 cm2 to minimalna powierzchnia, potrzebna w przypadku 
zastosowania minimalnego rozmiaru czcionki, jaki zaproponowała Komisja.

Poprawka 362
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalny rozmiar czcionki, 
o którym mowa w ust. 1, nie ma 
zastosowania w przypadku opakowań 
lub pojemników, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 10
cm2.

4. Minimalny rozmiar czcionki, 
o którym mowa w ust. 1, nie ma 
zastosowania w przypadku opakowań 
lub pojemników, na których 
obowiązkowe informacje o żywności 
zajmują powierzchnię równą lub 
większą 50% największej powierzchni 
danego opakowania lub pojemnika. 
W przypadku tego rodzaju produktów 
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rozważa się stosowanie kryteriów 
określonych w załączniku **.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny rozmiar czcionki równy 3 mm jest niepraktyczny, zwłaszcza w przypadku 
niewielkich opakowań. Ustęp ten określałby wyjątek dla niewielkich opakowań i produktów 
rzeczywiście wykluczonych z tego obowiązku w związku z dostępnością powierzchni na 
etykietę. Ograniczyłoby to również konieczność stosowania większego opakowania 
i materiału na etykiety.

Poprawka 363
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 10 cm2.

4. Minimalny rozmiar czcionki, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w 
przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia ma pole 
mniejsze niż 100 cm2.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli minimalny rozmiar czcionki miałby być obowiązkowy, należy rozważyć wprowadzenie 
wyjątku dla małych opakowań. 100 cm2 to minimalna powierzchnia, potrzebna w przypadku 
zastosowania minimalnego rozmiaru czcionki, jaki zaproponowała Komisja.
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Poprawka 364
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być umieszczone w widocznym 
miejscu w taki sposób, aby były dobrze 
widoczne, czytelne oraz, w stosownych 
przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być 
w żaden sposób ukryte, zasłonięte,
przyćmione lub przerwane jakimikolwiek 
innymi nadrukami, obrazami czy innym 
materiałem.

6. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być umieszczone w widocznym 
miejscu w taki sposób, aby były dobrze 
widoczne, czytelne oraz, w stosownych 
przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być 
w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub 
przerwane jakimikolwiek innymi 
nadrukami, obrazami czy innym 
materiałem.

Or. en

Uzasadnienie

Brak jest uzasadnienia dla poprawki zmieniającej obecne brzmienie i żadne uzasadnienie nie 
jest oczywiste. Ponownie - i to bez żadnego wyraźnego powodu - wprowadza się 
niezdefiniowany termin („przyćmione”), który powodowałby jedynie dyskusje i problemy 
w codziennym stosowaniu przedmiotowego prawodawstwa.

Poprawka 365
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być umieszczone w widocznym 
miejscu w taki sposób, aby były dobrze 
widoczne, czytelne oraz, w stosownych 
przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być 
w żaden sposób ukryte, zasłonięte, 
przyćmione lub przerwane jakimikolwiek 
innymi nadrukami, obrazami czy innym 
materiałem.

6. Obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być umieszczone w widocznym 
miejscu w taki sposób, aby były dobrze 
widoczne, czytelne oraz nieusuwalne. Nie 
mogą być w żaden sposób ukryte, 
zasłonięte, przyćmione lub przerwane 
jakimikolwiek innymi nadrukami, 
obrazami czy innym materiałem.

Or. es
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Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego obowiązkowe informacje mają być nieusuwalne jedynie w stosownych 
przypadkach.

Poprawka 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

1. W przypadku gdy kraj lub miejsce 
pochodzenia żywności nie jest tożsamy 
z krajem lub miejscem pochodzenia jego 
składnika pierwotnego lub jednego z jego 
składników pierwotnych, oznacza się 
również kraj lub miejsce pochodzenia tego 
składnika pierwotnego składników 
pierwotnych.

2. W przypadku mięsa, innego niż 
wołowina i cielęcina, oznaczenie kraju lub 
miejsca pochodzenia może odnosić się do 
pojedynczego miejsca pochodzenia 
wyłącznie wówczas, gdy zwierzęta urodziły 
się, były hodowane i zostały ubite w tym 
samym miejscu. W innych przypadkach 
należy podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia, hodowli 
i uboju.

3. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 1. 
Te środki, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

4. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące warunków 
i kryteriów stosowania dobrowolnie 
przekazywanych danych szczegółowych. 
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Te środki, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie konsumentów leży uzyskanie informacji o tym, gdzie dany produkt został 
wyprodukowany. W związku z tym należy wprowadzić obowiązek oznaczania na etykiecie 
kraju pochodzenia.

Poprawka 367
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litery a) i b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być dostępne przed ostatecznym 
dokonaniem zakupu i muszą się znajdować 
w materiałach towarzyszących sprzedaży 
na odległość lub muszą być dostarczane z 
użyciem innych, właściwych środków;

a) obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być dostępne przed ostatecznym 
dokonaniem zakupu i w momencie 
dostawy i muszą się znajdować w 
materiałach towarzyszących sprzedaży na 
odległość lub muszą być dostarczane z 
użyciem innych, właściwych środków;

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i k) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

Or. es

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego wprowadza się rozróżnienie między informacjami, które powinny być 
dostępne w momencie dokonywania zakupu i w momencie dostawy. Różnica ta może 
prowadzić do tego, że konsument nie będzie miał dostępu do najważniejszych informacji.
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Poprawka 368
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być dostępne przed ostatecznym 
dokonaniem zakupu i muszą się 
znajdować w materiałach towarzyszących 
sprzedaży na odległość lub muszą być 
dostarczane z użyciem innych, właściwych 
środków;

a) obowiązkowe informacje o żywności 
muszą być dostępne przed zawarciem 
umowy i muszą być w taki sposób 
czytelne, aby były odpowiednie do 
wykorzystywanych środków 
porozumiewania się na odległość; 
konsument uzyskuje obowiązkowe 
informacje na wytrzymałym nośniku, 
w rozsądnym czasie od zawarcia umowy, 
a najpóźniej w momencie dostawy danej 
żywności, zgodnie z art. 13 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane brzmienie odzwierciedla podejście stosowane w innych odnośnych aktach 
prawodawczych UE odnoszących się do konsumentów.

Poprawka 369
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i k) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe informacje o żywności (tj. dane szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 oraz 
dodatkowe obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące szczególnych rodzajów lub kategorii 
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żywności określone w załączniku III) powinny być dostępne przed dokonaniem zakupu. 
Poprawka ta zapewnia, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej wszystkie obowiązkowe 
informacje o żywności, w tym informacje wymagane na mocy art. 9 ust. 1 lit. d), f), g), h) i k), 
również będą dostępne w momencie dokonywania zakupu. 

Poprawka 370
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i k) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej wszystkie obowiązkowe 
informacje o żywności, w tym informacje wymagane na mocy art. 9 ust. 1 lit. d), f), g), h) i k), 
również będą dostępne w momencie dokonywania zakupu. 

Poprawka 371
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i k) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i j) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

Or. de

Uzasadnienie

Zawartość alkoholu w napojach alkoholowych stanowi niezmiernie ważną informację, która 
musi być dostępna dla konsumentów jeszcze przed dostarczeniem produktów w przypadku 
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sprzedaży wysyłkowej lub internetowej. Instrukcja użycia natomiast jest potrzebna dopiero 
przy wykorzystaniu żywności i dlatego może być udostępniona dopiero w momencie dostawy.

Poprawka 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. d), f), g), h) i k) są obowiązkowe 
jedynie w momencie dostawy.

b) dane szczegółowe przewidziane w art. 9 
ust. 1 lit. f) są obowiązkowe jedynie 
w momencie dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Z wyjątkiem daty minimalnej trwałości, której nie można podać z wyprzedzeniem, żywność 
dostarczana za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej powinna spełniać te same wymagania 
informacyjne, co żywność sprzedawana w sklepach.

Poprawka 373
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 
ust. 2, obowiązkowe informacje o 
żywności muszą być podawane w języku 
łatwo zrozumiałym dla konsumentów z 
państw członkowskich, w których żywność 
znajduje się w obrocie.

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 
ust. 2, obowiązkowe informacje o 
żywności muszą być podawane w języku 
lub językach używanych w państwach 
członkowskich, w których żywność 
znajduje się w obrocie.

Or. fr

Uzasadnienie

Konsumenci muszą uzyskiwać informacje o żywności we własnym języku.



AM\762307PL.doc 49/189 PE418.218v01-00

PL

Poprawka 374
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których żywność znajduje 
się w obrocie, mogą określić, że dane 
szczegółowe muszą być podawane w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Wspólnoty.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji w świetle wzrastającej mobilności konsumentów w UE jest już nieaktualny. 
Dlatego należy skreślić ust. 2.

Poprawka 375
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których żywność znajduje 
się w obrocie, mogą określić, że dane 
szczegółowe muszą być podawane w 
jednym lub kilku językach urzędowych
Wspólnoty.

2. Na swoim własnym terytorium państwa 
członkowskie, w których żywność znajduje 
się w obrocie, mogą określić, że dane 
szczegółowe muszą być podawane w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Wspólnoty. Niemniej jednak tego rodzaju 
wymogi nie mogą uniemożliwiać 
podawania obowiązkowych informacji 
w innych językach UE, które mogą być 
zrozumiane przez konsumentów 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. 

Or. en
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Uzasadnienie

O ile obowiązkowe informacje o żywności muszą być podawane w języku zrozumiałym dla 
konsumentów, zasady te nie powinny zakłócać swobodnego przepływu towarów. Zasady 
językowe powinny być wystarczająco elastyczne, aby umożliwić konsumentom pozyskiwanie 
informacji w języku, który może nie jest ich językiem ojczystym, ale który i tak mogą bez 
problemu zrozumieć. Orzecznictwo ETS-u wspiera tego rodzaju elastyczność.

Poprawka 376
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustęp 1 i 2 nie zabrania podawania danych 
szczegółowych w kilku językach.

(3) Ustęp 1 nie zabrania podawania danych 
szczegółowych w kilku językach.

Or. de

Uzasadnienie

Założenia art. 16 wykraczają poza dyrektywę 2000/13/WE (dyrektywa w sprawie 
etykietowania) oraz odnośne orzecznictwo Euopejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Należy 
pozostać przy sformułowaniach łatwo zrozumiałych dla konsumenta. Należy także dopuszczać 
oznaczenia w obcych językach, jeśli są łatwo zrozumiałe. Miarą oceny, co jest łatwo 
zrozumiałe w rozumieniu tego przepisu zgodnie z zasadami prawa w zakresie żywności jest 
zawsze powszechne zrozumienie przeciętnie rozumnego konsumenta.

Poprawka 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e), f) i l).

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że dany produkt jest sprzedawany w szklanej butelce, nie uzasadnia zwolnienia go 
z obowiązku oznaczania określonego w art. 9. 

Poprawka 378
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e), f) i l).

W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e) i f).

Or. de

Uzasadnienie

Odrzuca się obowiązkowe podawanie wartości odżywczej. Szklane butelki przeznaczone do 
ponownego użycia oferowane są zazwyczaj jako jednorazowe porcje (np. 200 lub 250 ml). 
W ich przypadku brakuje miejsca na informacje. Dlatego należy zachować dotychczasowy 
zakres oznakowania, czyli podanie nazwy żywności, masy netto, alergenów i daty 
przydatności do spożycia (por. art. 13 ust. 4 dyrektywy 2000/13/WE - dyrektywa w sprawie 
etykietowania).
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Poprawka 379
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e), f) i l).

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a)-d), e), f), g) i l).

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie zakresu informacji, które muszą być udzielane 
konsumentom; jest ona zgodna z poprawką do art. 9 ust. 2.

Poprawka 380
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e), f) i l).

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), b), c), d), f), g) i l).

Or. en

Uzasadnienie

Informacje wymagane na mocy art. 9 ust. 1 lit. b) „wykaz składników”, lit. d) „ ilość 
niektórych składników lub kategorii składników” oraz lit. g) „wszelkie specjalne warunki 
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przechowywania lub warunki użycia” powinny również być obowiązkowe dla produktów 
pakowanych w szklane butelki przeznaczone do ponownego użycia.

Poprawka 381
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e), f) i l).

W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e), f) i l). Dane zgodne z art. 9 
ust. 2 lit. l) dotyczą jedynie informacji 
zgodnej z art. 29 ust. 1 lit. a).

Or. de

Uzasadnienie

Szklane butelki przeznaczone do ponownego użycia, posiadające nieścieralne napisy, 
oferowane są zazwyczaj jako jednorazowe porcje (np. 200 lub 250 ml) i posiadają niewielką 
powierzchnię możliwą do zadrukowania. Zabrakłoby miejsca na kompletne oznaczenie 
wartości odżywczych na tak małej powierzchni. Dlatego należy ograniczyć informacje do 
wartości energetycznej – informacji istotnej dla konsumenta.

Poprawka 382
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 

1. W przypadku szklanych butelek 
przeznaczonych do ponownego użycia, 
które są trwale oznakowane i które z tego 
powodu nie mają etykiet, opasek czy 
pierścieni, obowiązkowe są jedynie dane 
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szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), c), e), f) i l).

szczegółowe wymienione w art. 9 ust. 1 
lit. a), b), c), d), f), g) i l).

Or. en

Uzasadnienie

Informacje wymagane na mocy art. 9 ust. 1 lit. b) „wykaz składników”, lit. d) „ ilość 
niektórych składników lub kategorii składników” oraz lit. g) „wszelkie specjalne warunki 
przechowywania lub warunki użycia” powinny również być obowiązkowe dla produktów 
pakowanych w szklane butelki przeznaczone do ponownego użycia.

Poprawka 383
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje podawane zgodnie z art. 9 
ust. 1 lit. l) są ograniczone do informacji 
podawanych zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Szklane butelki przeznaczone do ponownego użycia, które są trwale oznakowane, są 
zazwyczaj sprzedawane jako pojedyncze porcje (np. 200 ml lub 250 ml) i mają bardzo 
ograniczoną powierzchnię pod nadruk. Wszystkie informacje o wartości odżywczej nie 
zmieściłyby się na tej małej powierzchni i w związku z tym informacje te powinny zostać 
ograniczone do najważniejszych dla konsumenta informacji, tj. wartości energetycznej. 

Poprawka 384
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 2. W przypadku opakowań lub 
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pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, lub 
miniaturowych butelek, których 
największa powierzchnia nie przekracza 
25 cm2, obowiązkowe jest zamieszczanie 
na opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 25 ust. 2 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych sektorach, w szczególności spirytusowym, sprzedaż miniaturowych butelek, 
zazwyczaj o pojemności 5 cl, jest powszechna. Właściwe jest, ze względu na ich małe 
rozmiary oraz funkcję jako „próbki”, aby również objąć je zwolnieniem z niektórych 
wymogów dotyczących etykietowania. Jednak nie jest łatwo określić największą powierzchnię 
butelki. W związku z tym łatwiej będzie, przynajmniej dla organów wykonawczych, aby 
czynnikiem decydującym o zwolnieniu była maksymalna powierzchnia etykiety. 

Poprawka 385
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk jest mniejsza niż 
100 cm2, obowiązkowe jest zamieszczanie 
na opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Zapewnienie dobrej czytelności opakowania wymaga jednak wprowadzenia wyjątku dla 
powierzchni do 100 cm², a nie tylko do 10 cm². Na przykład baton ma powierzchnię pod 
nadruk równą 70 cm². 

Poprawka 386
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia pod nadruk jest mniejsza niż 
100 cm2, obowiązkowe jest zamieszczanie 
na opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie dobrej czytelności opakowania wymaga jednak wprowadzenia wyjątku dla 
powierzchni do 100 cm², a nie tylko do 10 cm². Na przykład baton ma powierzchnię pod 
nadruk równą 70 cm². 

Poprawka 387
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
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powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

powierzchnia jest mniejsza niż 100 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe informacje niedługo będą zajmować więcej niż 10 cm². W związku z tym 
informacje te powinny mieć charakter obowiązkowy jedynie wtedy, gdy powierzchnia 
opakowania wynosi przynajmniej 100 cm².

Poprawka 388
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa możliwa 
do zadrukowania powierzchnia jest 
mniejsza niż 100 cm2 lub których 
zawartość netto jest mniejsza niż 30 g
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych 
w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
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gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Poprawka 389
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia jest 
mniejsza niż 10 cm2, obowiązkowe jest 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
pojemniku jedynie danych szczegółowych 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i 
f). Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa możliwa 
do zadrukowania powierzchnia jest 
mniejsza niż 50 cm2, obowiązkowe jest 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
pojemniku jedynie danych szczegółowych 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i 
f). Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Wielkość opakowania gumy do żucia wynosi 10 cm². W przypadku większości takich 
produktów nie byłoby możliwe wydrukowanie wszystkich obowiązkowych danych w rozmiarze 
czcionki 3 mm na powierzchni mniejszej niż 50 cm². Konieczne jest zwiększenie powierzchni 
objętej wyjątkami.
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Poprawka 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), b), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz składników zawiera na tyle ważne informacje, że powinien on również być 
umieszczany na niewielkich opakowaniach.

Poprawka 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Dane 
szczegółowe, o których mowa w art. 9 
ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 

2. W przypadku opakowań lub 
pojemników, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 10 cm2, 
obowiązkowe jest zamieszczanie na 
opakowaniu lub na pojemniku jedynie 
danych szczegółowych wymienionych w 
art. 2 ust. 1 lit. a), c), e) i f). Jednakże 
udostępnianie wszystkich danych 
szczegółowych wymienionych w art. 9 
ust. 1 jest obowiązkowe za pośrednictwem 
Internetu, a informacje te powinny być 
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udostępniać na życzenie konsumenta. dostępne w miejscu dokonywania zakupu.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że dany produkt jest niewielki nie uzasadnia zwolnienia go z obowiązku podawania 
informacji, określonego w art. 9. 

Poprawka 392
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa powierzchnia jest 
mniejsza niż 10 cm2, obowiązkowe jest 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
pojemniku jedynie danych szczegółowych 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i 
f). Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

W przypadku opakowań lub pojemników, 
których największa możliwa do 
zadrukowania powierzchnia jest mniejsza 
niż 80 cm2, obowiązkowe jest 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
pojemniku jedynie danych szczegółowych 
wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), c), e) i 
f). Dane szczegółowe, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. b), należy podawać za 
pośrednictwem innych środków lub 
udostępniać na życzenie konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy wyjątkowe dotyczące wielkości opakowań we wniosku Komisji są oderwane od 
rzeczywistości i niewykonalne.



AM\762307PL.doc 61/189 PE418.218v01-00

PL

Poprawka 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku żywności w opakowaniu 
lub pojemniku, którego największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2, 
zamieszczanie na opakowaniu lub na 
etykiecie informacji o wartości odżywczej 
zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. l) nie jest 
obowiązkowe. Jednakże obowiązkowe jest 
udostępnianie tych informacji za 
pośrednictwem Internetu, a informacje te 
powinny być dostępne w miejscu 
dokonywania zakupu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do załącznika IV. Pierwsze zdanie zaczerpnięto z załącznika 
IV w celu określenia wymogu udostępniania obowiązkowych informacji za pośrednictwem 
Internetu.

Poprawka 394
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów innego 
prawodawstwa wspólnotowego 
wymagającego obowiązkowych informacji 
o wartości odżywczej, w odniesieniu do 
żywności wymienionej w załączniku IV 
nie jest obowiązkowe podawanie 
informacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 
pkt 1.

Bez uszczerbku dla przepisów innego 
prawodawstwa wspólnotowego 
wymagającego obowiązkowych informacji
o wartości odżywczej, w odniesieniu do 
żywności wymienionej w załączniku IV 
nie jest obowiązkowe podawanie 
informacji o wartości odżywczej, o której 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.
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Or. de

Uzasadnienie

Przepisy wyjątkowe dotyczące wielkości opakowań we wniosku Komisji są oderwane od 
rzeczywistości i niewykonalne.

Poprawka 395
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku towarów niepaczkowanych, 
w tym również towarów oferowanych 
przez zakłady żywienia zbiorowego, o 
których mowa w art. 2 ust. 2 lit. d), 
informacje wymienione w art. 9 i 29 nie 
mają charakteru obowiązkowego.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do punktu 49 preambuły.

Poprawka 396
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nazwą żywności jest jej nazwa prawna. 
W przypadku braku takiej nazwy, nazwą 
żywności jest jej nazwa zwyczajowa lub, 
jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie 
jest stosowana, należy przedstawić nazwę 
opisową żywności.

1. Nazwą żywności jest jej nazwa 
przewidziana w odpowiednich przepisach. 
W przypadku braku takiej nazwy, nazwą 
żywności jest jej nazwa zwyczajowa lub, 
jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie 
jest stosowana, należy przedstawić nazwę 
opisową żywności.
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Or. de

Uzasadnienie

Zmiana językowa mająca na celu uzgodnienie z terminologią zastosowaną w dyrektywie w 
sprawie etykietowania (2003/13/WE).

Poprawka 397
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy szczegółowe dotyczące 
stosowania nazwy żywności i danych 
szczegółowych, które muszą jej 
towarzyszyć, zostały określone w 
załączniku V.

2. Dozwolone jest stosowanie w państwie 
członkowskim, w którym żywność jest 
wprowadzana do obrotu, nazwy żywności, 
pod którą produkt ten jest legalnie 
produkowany i wprowadzany do obrotu w 
państwie członkowskim produkcji.
Jednakże w przypadku gdy stosowanie 
innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności 
określonych w art. 9, uniemożliwiałoby 
konsumentom w państwie członkowskim, 
w którym żywność jest wprowadzana do 
obrotu, poznanie prawdziwego charakteru 
żywności oraz odróżnienie go od żywności, 
z którą mogłaby być mylona, nazwa 
żywności powinna być uzupełniona 
innymi informacjami opisowymi, które 
powinny znajdować się w pobliżu nazwy 
żywności.
2a. W wyjątkowych przypadkach nazwa 
żywności państwa członkowskiego 
produkcji nie jest używana w państwie 
członkowskim, w którym prowadzony jest 
obrót, jeśli żywność, którą ta nazwa 
oznacza, jest na tyle różna w zakresie jej 
składu lub wytwarzania od żywności 
znanej pod tą nazwą, że przepisy ust. 2 nie 
są wystarczające do zapewnienia 
nabywcom w państwie członkowskim, w 
którym żywność jest wprowadzana do 
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obrotu, prawidłowej informacji.
2b. Nazwa żywności nie może być 
zastąpiona nazwą chronioną jako 
własność intelektualna, nazwą marki lub 
nazwą wymyśloną.
2c. Nazwa żywności zawiera dane 
szczegółowe dotyczące cech fizycznych 
żywności lub szczególnego przetwarzania, 
jakiemu została poddana (np. 
sproszkowana, liofilizowana, głęboko 
zamrożona, szybko zamrożona, 
zagęszczona, wędzona), bądź dane takie 
towarzyszą nazwie, we wszystkich 
przypadkach, w których pominięcie takiej 
informacji mogłoby wprowadzić nabywcę 
w błąd.
2d. Żywność poddana procesom 
promieniowania jonizującego musi być 
opatrzona jednym z następujących 
oznaczeń: „napromieniowane” lub 
„poddane działaniu promieniowania 
jonizującego”.
2e. Załącznik V zawiera szczególne 
wymagania dotyczące nazewnictwa 
„mięsa mielonego“.

Or. de

Uzasadnienie

W celu lepszej realizacji celu „Simplification and Better Regulation“ należy uregulować 
przepisy dotyczące nazewnictwa żywności w odrębnym artykule tekstu rozporządzenia (tutaj: 
art. 18). Dotychczasowa regulacja w dyrektywie 2000/13/WE (dyrektywa w sprawie 
etykietowania) była jasna i jednoznaczna, więc należy ją przejąć (por. art. 5).
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Poprawka 398
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3;

skreślona

Or. fi

Uzasadnienie

Ważne jest, aby konsumenci byli również informowani o składnikach napojów alkoholowych. 
Jest to szczególnie ważne dla konsumentów, którzy np. chorują na cukrzycę.
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Poprawka 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do wszystkich napojów alkoholowych powinny mieć zastosowanie szczególne 
przepisy, ponieważ konsumenci muszą być informowani o ilości i jakości głównych 
składników odżywczych tych napojów, takich jak węglowodany, oraz łącznej ilości energii.
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Poprawka 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ przedmiotowe rozporządzenie ma na celu ochronę zdrowia konsumentów, 
niezrozumiałe jest, dlaczego właśnie napoje alkoholowe miałyby być uprzywilejowane 
i zostać zwolnione z wymogów dotyczących etykietowania. 
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Poprawka 401
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3; 

skreślona

Or. en

Poprawka 402
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1493/1999, piwo, a także napoje 

e) wszelkie inne napoje o zawartości 
alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
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spirytusowe zgodnie z ich definicją w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do 
tych produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki
określające zasady oznaczania składników 
na etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić jednolite warunki, należy traktować tak samo wszystkie napoje alkoholowe, aby 
uniknąć konsekwencji o charakterze antykonkurencyjnym. 

Poprawka 403
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 

e) napoje zawierające alkohol. Po [pięciu 
latach od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedstawi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 19 
w odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
oznaczania składników na etykiecie. Te 
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napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli wyjątek obejmie tylko wino, piwo i napoje spirytusowe a inne napoje zawierające 
alkohol nie, w branży nie zostanie osiągnięta zgodność. Doszłoby do faworyzowania i 
dyskryminowania poszczególnych produktów zdefiniowanych w określony sposób. Byłoby to 
zakłóceniem konkurencji i wprowadzeniem w błąd konsumentów w odniesieniu do 
odpowiedniego składu różnych produktów.

Poprawka 404
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 

e) wino, zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do wina; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
oznaczania składników na etykiecie. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
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niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3. 

rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zagwarantuje, że konsumenci będą informowani o składnikach, które zostały 
wykorzystane podczas produkcji piwa i napojów spirytusowych. Istnieją poważne różnice 
w odniesieniu do składników wykorzystywanych w tych produktach. Na przykład w piwie 
jęczmień może w znacznym stopniu zostać zastąpiony kukurydzą. W punkcie 27 preambuły 
stwierdza się, że w celu zapewnienia konsumentom informacji niezbędnej dla dokonania 
świadomego wyboru, informacja o składnikach powinna być dostępna również w odniesieniu 
do mieszanych napojów alkoholowych. Informacje te powinny być dostępne w odniesieniu do 
piwa i napojów spirytusowych.

Poprawka 405
Graham Watson, Jules Maaten

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999,
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 

e) wino, zgodnie z jego definicją 
w rozporządzeniach Rady (WE) 
nr 1493/1999 i nr 1601/1991, wina 
owocowe, zgodnie z ich definicją 
w załączniku VII C.2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1493/1999, cydr, perry 
i miód pitny - bez względu na to, czy są 
aromatyzowane, czy nie - piwo, a także 
napoje spirytusowe zgodnie z ich definicją 
w art. 1601/1991 ust. 1493/1999 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia […] r. w 
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przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3;

sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uniknięcie dyskryminacji win owocowych, win aromatyzowanych
i cydru, które są przefermentowanymi napojami alkoholowymi, podobnie jak wina i piwa.

Poprawka 406
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 

e) kategorie win, zgodnie z ich definicją 
w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008, 
produkty, zgodnie z ich definicją w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 
i podobne produkty wytwarzane z owoców 
innych niż winogrona, piwo, a także 
napoje spirytusowe zgodnie z ich definicją 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
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etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się zmianę obecnego brzmienia po przyjęciu rozporządzeń w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina i napojów spirytusowych.

Poprawka 407
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 i 
produkty winiarskie zgodnie z ich 
definicją w rozporządzeniach (WE) 
479/2008 i 1601/1991, piwo owocowe, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz innych napojów alkoholowych. Po 
[pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
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elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Napoje alkoholowe nie powinny być objęte niniejszym rozporządzeniem, gdyż wymagają 
specjalnych regulacji. Należałoby najpierw wyjaśnić kilka zasadniczych kwestii, ponieważ np. 
100 ml jako punkt odniesienia dla wartości odżywczych w przypadku napojów alkoholowych 
to kwestia nader wątpliwa, a ponadto wielu składników odżywczych występujących w 
żywności nie ma w napojach alkoholowych. 

Poprawka 408
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 

e) wino, zgodnie z jego definicją 
w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1493/1999, aromatyzowane napoje 
winopochodne oraz aromatyzowane 
koktajle winopodobne, zgodnie z ich 
definicją w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1601/1991, wina owocowe, zgodnie 
z ich definicją w załączniku VII C.2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, 
cydr, perry i miód pitny - bez względu na 
to, czy są aromatyzowane, czy nie - piwo, 
a także napoje spirytusowe zgodnie z ich 
definicją w art. 1601/1991 ust. 1493/1999 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia […] r. 
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89. 

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uniknięcie dyskryminacji win owocowych, win aromatyzowanych, 
cydru, perry i miodu pitnego - bez względu na to, czy są one aromatyzowane, czy nie - które 
są przefermentowanymi napojami alkoholowymi, podobnie jak wina i piwa.

Poprawka 409
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

e) wino i produkty winiarskie, zgodnie 
z ich definicją w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. i w rozporządzeniu Rady 
nr 1601/1991 z dnia 10 czerwca 1991 r., 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie 
z ich definicją w art. 29 ust. 2008 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia […] r. 
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89. Po [pięciu latach od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedstawi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 19 
w odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
oznaczania składników na etykiecie. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się, w razie potrzeby, 
zgodnie z poniższymi procedurami:
a) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina (1) zgodnie z procedurą 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
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rozporządzenia;
b) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;
c) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(3) zgodnie z procedurą określoną 
w art. X tego rozporządzenia;
d) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 410
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 

e) wino i produkty winiarskie, zgodnie 
z ich definicją w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. i rozporządzeniu Rady 
nr 1601/1991 z dnia 10 czerwca 1991 r., 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie 
z ich definicją w art. 29 ust. 2008
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr […] z dnia […] r. w 
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rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3;

sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89. Po [pięciu latach od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przedstawi 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 19 
w odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
oznaczania składników na etykiecie. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się, w razie potrzeby, 
zgodnie z poniższymi procedurami:
a) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina (1) zgodnie z procedurą 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;
b) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;
c) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(3) zgodnie z procedurą określoną 
w art. X tego rozporządzenia;
d) w odniesieniu do innych produktów, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 



PE418.218v01-00 78/189 AM\762307PL.doc

PL

połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić zakres wyłączeń ustanowionych dla win, aby zagwarantować, że wszystkie 
produkty winiarskie zdefiniowane i uregulowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
1601/1991 będą zwolnione z obowiązku zamieszczania listy składników i informacji o 
wartości odżywczej. Produkty winiarskie zostały zdefiniowane i uregulowane w 
rozporządzeniu (WE) 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina i rozporządzeniu Rady (WE) nr 1601/1991 z dnia 10 czerwca 1991 r. dotyczącym 
win aromatyzowanych i innych produktów winopochodnych.

Poprawka 411
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wino, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwo, a także napoje spirytusowe zgodnie z 
ich definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z
procedurą regulacyjną połączoną z 

e) wino, zgodnie z jego definicją 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 
z dnia 29 kwietnia 2008 r., piwo, a także 
napoje spirytusowe zgodnie z ich definicją 
w art. 29 ust. 2008 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr […] z dnia […] r. w sprawie definicji, 
opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady oznaczania składników na 
etykiecie. W razie potrzeby środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
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kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3. przyjmuje się:
- (i) w odniesieniu do produktów 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynku 
wina, zgodnie z procedurą zarządzania 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;
- (ii) w odniesieniu do napojów 
spirytusowych określonych w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 110/2008 
z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych zgodnie 
z procedurą regulacyjną określoną w 
art. 25 ust. 2 tego rozporządzenia;
- (iii) w odniesieniu do innych napojów 
alkoholowych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Procedury techniczne dotyczące wszystkich kwestii odnoszących się do etykietowania wina 
muszą być uwzględniane w ramach konkretnych zasad, takich jak wspólna organizacja rynku.

W kontekście wyczerpującego charakteru zasad dotyczących wspólnej organizacji rynku, 
które obejmują wszystkie formy prezentowania i etykietowania wina, konieczne jest 
zachowanie możliwości zdefiniowania zasad dotyczących lokalizacji na podstawie 
konkretnych zasad komitologii określonych w ramach wspólnej organizacji rynku wina.

Poprawka 412
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujące komponenty żywności nie 
muszą być uwzględniane w wykazie 

Następujące komponenty żywności nie 
muszą być uwzględniane w wykazie 
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składników: składników, chyba że komponenty te 
zostały uwzględnione w załączniku III:

Or. en

Poprawka 413
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujące komponenty żywności nie 
muszą być uwzględniane w wykazie 
składników:

Komponentami żywności nie są:

a) komponenty składnika, które zostały 
tymczasowo oddzielone podczas procesu 
wytwarzania i później ponownie 
wprowadzone, lecz nie przekraczają 
swoich pierwotnych proporcji;

a) komponenty składnika, które zostały 
tymczasowo oddzielone podczas procesu 
wytwarzania i później ponownie 
wprowadzone, lecz nie przekraczają 
swoich pierwotnych proporcji;

b) dodatki do środków spożywczych i 
enzymy,

b) dodatki do środków spożywczych i 
enzymy,

i) których obecność w danej żywności 
wynika wyłącznie z faktu, że były zawarte 
w jednym lub w większej liczbie 
składników takiej żywności pod 
warunkiem że nie pełnią one żadnej funkcji 
technologicznej w produkcie gotowym; lub

i) których obecność w danej żywności 
wynika wyłącznie z faktu, że były zawarte 
w jednym lub w większej liczbie 
składników takiej żywności pod 
warunkiem że nie pełnią one żadnej funkcji 
technologicznej w produkcie gotowym; lub

ii) które są stosowane jako pomoce 
przetwórcze;

ii) które są stosowane jako pomoce 
przetwórcze;

c) substancje zastosowane w ilościach 
ściśle niezbędnych jako rozpuszczalniki 
lub nośniki substancji odżywczych, 
dodatków do środków spożywczych lub
środków aromatyzujących;

c) substancje zastosowane w ilościach 
ściśle niezbędnych jako rozpuszczalniki 
lub nośniki mikrokultur, dodatków do 
środków spożywczych, środków 
aromatyzujących, enzymów lub inne 
substancje służące celom fizjologicznym 
lub technologicznym;

d) substancje, które nie są dodatkami do 
środków spożywczych, lecz są stosowane 
w taki sam sposób i w tym samym celu jak 
pomoce przetwórcze i są nadal obecne w 
produkcie gotowym, nawet w zmienionej 

d) substancje, które nie są dodatkami do 
środków spożywczych, lecz są stosowane 
w taki sam sposób i w tym samym celu jak 
pomoce przetwórcze i są nadal obecne w 
produkcie gotowym, nawet w zmienionej 
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formie; formie;
e) woda: e) woda:

i) jeżeli jest ona użyta podczas procesu 
produkcyjnego wyłącznie do odtworzenia 
składnika użytego w postaci 
skoncentrowanej lub odwodnionej; lub

i) jeżeli jest ona użyta podczas procesu 
produkcyjnego wyłącznie do odtworzenia 
składnika użytego w postaci 
skoncentrowanej lub odwodnionej; lub

ii) w przypadku płynnego nośnika, który 
nie jest zwykle spożywany.

ii) w przypadku płynnego nośnika, który 
nie jest zwykle spożywany.

Or. de

Uzasadnienie

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Poprawka 414
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każda substancja 
pochodząca ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy
oznaczyć na etykiecie z dokładnym 
określeniem nazwy składnika.

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każdą substancję 
pochodzącą ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy zawsze 
podać w wykazie składników w taki 
sposób, aby adresaci informacji mogli 
natychmiast w jednoznaczny sposób 
rozpoznać ryzyko wystąpienia alergii lub 
nietolerancji.

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu i ma podkreślać, że należy w taki sposób wybrać nazwy 
składników, aby alergicy mogli rozpoznać ryzyko powodowania przez nie alergii.

Poprawka 415
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każda substancja 
pochodząca ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy 
oznaczyć na etykiecie z dokładnym 
określeniem nazwy składnika.

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każdą substancję 
pochodzącą ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy zawsze 
podać w wykazie składników w taki 
sposób, aby adresaci informacji mogli 
natychmiast w jednoznaczny sposób 
rozpoznać ryzyko wystąpienia alergii lub 
nietolerancji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu i ma podkreślać, że należy w taki sposób wybrać nazwy 
składników, aby alergicy mogli rozpoznać ryzyko powodowania przez nie alergii.

Poprawka 416
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każda substancja 
pochodząca ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy 

1. Każdy składnik wymieniony w 
załączniku II lub każda substancja 
pochodząca ze składnika wymienionego w 
tym załączniku, z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych tym załączniku, należy 
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oznaczyć na etykiecie z dokładnym 
określeniem nazwy składnika.

oznaczyć na etykiecie z dokładnym 
określeniem nazwy składnika lub 
substancji powodującej alergie lub 
reakcje nietolerancji.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji zamiast składnika 
zawierającego takie substancje jest rozwiązaniem bardziej precyzyjnym i bardziej 
skutecznym.

Poprawka 417
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W razie potrzeby można przyjąć 
szczegółowe zasady prezentowania 
oznaczeń, o których mowa w ust. 1:
- a) w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 
z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynku wina zgodnie 
z procedurą zarządzania określoną w 
art. 113 ust. 1 tego rozporządzenia;
- b) w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1601/91 
z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiającego ogólne zasady definicji, 
opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów 
winopochodnych i aromatyzowanych 
koktajli winopodobnych zgodnie 
z procedurą zarządzania określoną w 
art. 13 tego rozporządzenia;
- c) w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
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nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. 
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 25 ust. 2 tego 
rozporządzenia;
- d) w odniesieniu do innych napojów 
alkoholowych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną określoną w art. 49 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Procedury techniczne dotyczące wszystkich kwestii odnoszących się do etykietowania wina 
muszą być uwzględniane w ramach konkretnych zasad, takich jak wspólna organizacja rynku.

W kontekście wyczerpującego charakteru zasad dotyczących wspólnej organizacji rynku, 
które obejmują wszystkie formy prezentowania i etykietowania wina, konieczne jest 
zachowanie możliwości zdefiniowania zasad dotyczących lokalizacji na podstawie 
konkretnych zasad komitologii określonych w ramach wspólnej organizacji rynku wina.

Poprawka 418
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Napoje alkoholowe zawierają 
ostrzeżenie dla kobiet w ciąży zgodnie 
z załącznikiem III.*

Or. en
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Poprawka 419
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oznaczenie ilości składnika lub 
kategorii składników użytych do 
wytwarzania lub przygotowania żywności 
jest obowiązkowe, gdy:

1. Ilość składnika lub kategoria
składników użytych do wytwarzania lub 
przygotowania składników spożywczych 
jest oznaczana zgodnie z niniejszym 
artykułem.
2. Oznaczenie, o którym mowa w art. 1, 
jest obowiązkowe:

a) dany składnik lub dana kategoria 
składników występują w nazwie żywności 
lub są zwykle kojarzone z tą nazwą przez 
konsumenta; lub

a) gdy dany składnik lub dana kategoria 
składników występują w nazwie, pod jaką 
dany artykuł spożywczy jest sprzedawany, 
lub są zwykle kojarzone z tą nazwą przez 
konsumenta; lub

b) dany składnik lub dana kategoria 
składników są podkreślone w oznakowaniu 
słownie, obrazowo lub graficznie; lub

b) gdy dany składnik lub dana kategoria 
składników są podkreślone w oznakowaniu 
słownie, obrazowo lub graficznie; lub

c) dany składnik lub dana kategoria 
składników są niezbędne w celu 
scharakteryzowania żywności i odróżnienia 
jej od produktów, z którymi mogłaby być 
mylona ze względu na jej nazwę lub wygląd.

c) gdy dany składnik lub dana kategoria 
składników są niezbędne w celu 
scharakteryzowania żywności i odróżnienia 
jej od produktów, z którymi mogłaby być 
mylona ze względu na jej nazwę lub 
wygląd; lub

2. Komisja może zmienić ust. 1 poprzez 
dodanie innych przypadków. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

d) w przypadkach określonych zgodnie 
z procedurą ustanowioną w art. 49 ust. 2.

3. Zasady techniczne stosowania ust. 1, 
włączając szczególne przypadki, gdy w 
odniesieniu do pewnych składników nie 
jest wymagane oznaczenie ilościowe, 
zostały ustanowione w załączniku VII.

3. Ustęp 2 nie stosuje się:

a) do składnika lub kategorii składników:
których waga netto po odsączeniu jest 
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oznaczona zgodnie z art. 8 ust. 4; lub
w przypadku których oznaczenie ilości 
w etykietowaniu jest już obowiązkowe 
zgodnie z przepisami prawa 
wspólnotowego; lub
które są użyte w małych ilościach do celów 
aromatyzujących; lub
które, występując w nazwie, pod którą 
dana żywność jest sprzedawana, nie 
wpływają na wybór dokonywany przez 
konsumenta w kraju, w którym są 
wprowadzone do obrotu, ponieważ zmiana 
ilości nie ma zasadniczego wpływu na 
charakterystykę danego artykułu 
spożywczego lub nie odróżnia tego 
artykułu od podobnej żywności. 
W przypadku wątpliwości w kwestii 
spełnienia warunków określonych w 
niniejszym tiret decyzję podejmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 49 
ust. 2;
b) w przypadku gdy szczególne przepisy 
wspólnotowe ustalają dokładnie ilość 
składnika lub kategorii składników, nie 
przewidując oznaczenia ich na etykiecie;
c) w przypadkach, o których mowa w tiret 
czwartym i piątym art. 6 ust. 5;
d) w przypadkach określonych zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 49 ust. 2.
4. Oznaczona ilość, wyrażona w postaci 
wartości procentowej, musi odpowiadać 
ilości składnika lub składników w chwili 
jego/ich stosowania. Jednakże przepisy 
Wspólnoty mogą dopuszczać odstępstwa 
od tej zasady dla określonych artykułów 
spożywczych. Tego typu przepisy są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 49 ust. 2.
5. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, 
musi się znajdować albo w nazwie danego 
artykułu spożywczego, pod którą jest on 
sprzedawany, albo bezpośrednio po niej lub 
w wykazie składników w powiązaniu 
z danym składnikiem lub kategorią 
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składników.
6. Niniejszy artykuł stosuje się bez 
uszczerbku dla wspólnotowych zasad 
oznaczania wartości odżywczej środków 
spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Brak jest wsparcia dla rozdzielenia przepisów prawnych w sposób zaproponowany tutaj 
i w dalszej części tekstu. Przepisy określone w tym załączniku są podstawowymi elementami 
przepisu prawnego, a nie tylko kwestiami technicznymi, które można umieścić w załączniku. 
Szczególnie w interesie spójności i stosowalności przedmiotowego tekstu jedynie czysto 
techniczne kwestie powinny zostać umieszczone w załączniku. Ta sama uwaga i uzasadnienie 
odnosi się do art. 18 i art. 25.

Poprawka 420
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilość netto żywności jest wyrażana w 
litrach, centylitrach, mililitrach, 
kilogramach lub gramach, odpowiednio:

1. Ilość netto żywności jest wyrażana w 
litrach, centylitrach, mililitrach, 
kilogramach lub gramach lub zgodnie z 
definicją określoną w ustawodawstwie 
krajowym.

a) w jednostkach pojemności w przypadku 
płynów;
b) w jednostkach masy w przypadku 
innych produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący sprzedawania płynów w mililitrach itd., a produktów spożywczych 
w postaci stałej w jednostkach masy, jest zbyt restrykcyjny. Istnieje wiele przykładów płynów 
sprzedawanych w jednostkach masy (miód i jogurt) oraz produktów spożywczych w postaci 
stałej sprzedawanych na podstawie objętości.
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Poprawka 421
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24- ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilość netto żywności jest wyrażana w 
litrach, centylitrach, mililitrach, 
kilogramach lub gramach, odpowiednio:

1. Ilość netto żywności jest wyrażana w 
litrach, centylitrach, mililitrach, 
kilogramach lub gramach, odpowiednio:

a) w jednostkach pojemności w przypadku 
płynów;

a) w jednostkach pojemności w przypadku 
płynów w rozumieniu dyrektywy Rady 
85/339/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w 
sprawie opakowań zawierających 
produkty płynne przeznaczone do spożycia 
przez ludzi;

b) w jednostkach masy w przypadku 
innych produktów.

 b) w jednostkach masy w przypadku 
innych produktów.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do terminologii użytej w dyrektywie 2000/13/WE.

Ponieważ w praktyce w przypadku niektórych produktów żywnościowych istnieje brak 
pewności prawnej pomiędzy „stałym” a „ciekłym” (m. in. ketchup, sosy, majonez, lody, 
przyprawy), należy bliżej sprecyzować ust. 1.

Poprawka 422
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy oznaczenie 
określonego rodzaju ilości (np. ilość 
nominalna, ilość minimalna, ilość 
średnia) jest wymagane na mocy 
przepisów wspólnotowych, lub – w 
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przypadku ich braku – na mocy przepisów 
krajowych, ilość ta jest uważana za ilość 
netto do celów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący sprzedawania płynów w mililitrach itd., a produktów spożywczych 
w postaci stałej w jednostkach masy, jest zbyt restrykcyjny. Istnieje wiele przykładów płynów 
sprzedawanych w jednostkach masy (miód i jogurt) oraz produktów spożywczych w postaci 
stałej sprzedawanych na podstawie objętości.

Poprawka 423
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku żywności, która z 
mikrobiologicznego punktu widzenia szybko 
się psuje i z tego względu już po krótkim 
czasie może stanowić bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego, datę minimalnej 
trwałości zastępuje się datą „spożyć przed”. 

1. „Data minimalnej trwałości artykułu 
spożywczego” oznacza datę, do której 
artykuł spożywczy zachowuje swoje 
szczególne właściwości pod warunkiem jej 
właściwego przechowywania. Należy ją 
oznaczać zgodnie z ust. 2-5.

2. Odpowiednie dane są wyrażane zgodnie 
z załącznikiem IX.

2. Datę poprzedza sformułowanie:

- „Najlepiej spożyć do …” gdy data 
zawiera oznaczenie dnia,
- „Najlepiej spożyć przed końcem …” 
w innych przypadkach.

3. Sposób oznaczania daty minimalnej 
trwałości, o której mowa w pkt 3 lit. c) 
załącznika IX, może być określony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

3. Sformułowaniom określonym w ust. 2 
towarzyszy:

- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana na etykiecie.
Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
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przechowywania, które muszą być 
przestrzegane, aby produkt mógł 
zachować swoje szczególne właściwości 
przez określony okres.
4. Data składa się z dnia, miesiąca i roku 
podanych w niekodowanej, 
chronologicznej formie.
Jednakże w przypadku artykułów 
spożywczych:
- których trwałość nie przekracza trzech 
miesięcy, wystarczy oznaczenie dnia oraz 
miesiąca,
- których trwałość przekracza trzy 
miesiące, lecz nie przekracza 18 miesięcy, 
wystarczy oznaczenie miesiąca oraz roku,
- których trwałość przekracza 18 miesięcy, 
wystarczy oznaczenie roku.
Sposób oznaczania daty może zostać 
określony zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 20 ust. 2.
5. Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne 
rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie daty 
trwałości nie jest wymagane dla:
- świeżych owoców i warzyw, w tym 
ziemniaków, które nie są obrane, 
pokrojone lub podobnie przygotowane. 
Odstępstwo to nie ma zastosowania do 
kiełkujących nasion i podobnych 
produktów, takich jak kiełki warzywne,
- win, win likierowych, win musujących, 
win aromatyzowanych oraz podobnych 
produktów uzyskanych z owoców innych 
niż winogrona, jak również cydru, perry 
i miodu pitnego, aromatyzowanych lub 
nie, oraz napojów objętych kodami CN 
2206 00 91, 2206 00 93 i 2206 00 99 i 
wytworzonych z winogron lub moszczu 
winnego,
- napojów o zawartości 10 % lub więcej 
alkoholu objętościowo,
- napojów bezalkoholowych, soków 
owocowych, nektarów owocowych i 
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napojów alkoholowych w opakowaniach 
jednostkowych zawierających więcej niż 
pięć litrów, przeznaczonych do 
zaopatrywania zakładów żywienia 
zbiorowego,
- wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które ze względu na swoją 
specyfikę są zwykle spożywane w ciągu 24 
godzin od wytworzenia,
- octu,
- soli kuchennej,
- cukru w stanie stałym,
- wyrobów cukierniczych składających się 
prawie wyłącznie z cukrów 
aromatyzowanych i/lub barwionych,
- gum do żucia oraz podobnych 
produktów do żucia,
- pojedynczych porcji lodów.
2. Data „spożyć przed” jest oznaczana 
następująco:
a) Poprzedza ją sformułowanie „spożyć 
przed …”;
b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:
1. sama data, albo
2.a odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana na etykiecie.
Po tych danych szczegółowych następuje 
opis warunków przechowywania, które 
muszą być przestrzegane.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i 
ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz 
w niekodowanej formie.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien w sposób zrozumiały i w pojedynczym miejscu regulować zarówno 
minimalną trwałość, jak i datę spożycia produktu. Przepisy określone w tym załączniku są 
podstawowymi elementami przepisu prawnego, a nie tylko kwestiami technicznymi. 
Cydr, perry i miód pitny - aromatyzowane lub nie - należy traktować w taki sam sposób, jak 
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pozostałe napoje alkoholowe w wykazie, jednak nie zostały one uwzględnione w obecnym 
brzmieniu tego wykazu.

Poprawka 424
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Data minimalnej trwałości i data „spożyć 
przed”

Oznaczanie daty (data „najlepiej spożyć 
do” i data „spożyć przed”)

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie daty to kwestia, z którą wiązało się wiele niejasności pod względem tego, jakie 
daty należy stosować do konkretnych artykułów spożywczych. Proponowana poprawka ma na 
celu uproszczenie wniosku i tym samym pomoc przedsiębiorstwom spożywczym w poprawnym 
stosowaniu odpowiedniego oznaczenia daty.

Poprawka 425
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku żywności, która z 
mikrobiologicznego punktu widzenia 
szybko się psuje i z tego względu już po 
krótkim czasie może stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, datę minimalnej trwałości 
zastępuje się datą „spożyć przed”.

1. Oznaczenie daty ma postać daty 
„najlepiej spożyć do” lub daty „spożyć 
przed” i jest oznaczane zgodnie 
z załącznikiem IX.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie daty to kwestia, z którą wiązało się wiele niejasności pod względem tego, jakie 
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daty należy stosować do konkretnych artykułów spożywczych. Proponowana poprawka ma na 
celu uproszczenie wniosku i tym samym pomoc przedsiębiorstwom spożywczym w poprawnym 
stosowaniu odpowiedniego oznaczenia daty.

Poprawka 426
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku żywności, która z 
mikrobiologicznego punktu widzenia 
szybko się psuje i z tego względu już po 
krótkim czasie może stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, datę minimalnej trwałości 
zastępuje się datą „spożyć przed”. 

1. W przypadku żywności, która z 
mikrobiologicznego punktu widzenia 
szybko się psuje i z tego względu już po 
krótkim czasie może stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, datę minimalnej trwałości 
zastępuje się datą „spożyć przed”, a w 
przypadku produktów z mięsa i drobiu -
datą uboju.

Or. en

Poprawka 427
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 Artykuł 25

Data minimalnej trwałości i data „spożyć 
przed”

Data minimalnej trwałości i data „spożyć 
przed”

1. W przypadku żywności, która z 
mikrobiologicznego punktu widzenia 
szybko się psuje i z tego względu już po 
krótkim czasie może stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, datę minimalnej trwałości 
zastępuje się datą „spożyć przed”.

1. „Data minimalnej trwałości artykułu 
spożywczego” oznacza datę, do której 
artykuł spożywczy zachowuje swoje 
szczególne właściwości pod warunkiem jej 
właściwego przechowywania. Należy ją 
oznaczać zgodnie z ust. 2-5.

2. Odpowiednie dane są wyrażane zgodnie 2. Datę poprzedza sformułowanie:
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z załącznikiem IX.
- „Najlepiej spożyć do …” gdy data 
zawiera oznaczenie dnia,
- „Najlepiej spożyć przed końcem …” 
w innych przypadkach.

3. Sposób oznaczania daty minimalnej 
trwałości, o której mowa w pkt 1 lit. c) 
załącznika IX, może być określony 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 49 ust. 2.

3. Sformułowaniom określonym w ust. 2 
towarzyszy:

sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana na etykiecie.
Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
przechowywania, które muszą być 
przestrzegane, aby produkt mógł 
zachować swoje szczególne właściwości 
przez określony okres.
4. Data składa się z dnia, miesiąca i roku 
podanych w niekodowanej, 
chronologicznej formie.
Jednakże w przypadku artykułów 
spożywczych:
- których trwałość nie przekracza trzech 
miesięcy, wystarczy oznaczenie dnia oraz 
miesiąca,
- których trwałość przekracza trzy 
miesiące, lecz nie przekracza 18 miesięcy, 
wystarczy oznaczenie miesiąca oraz roku,
- których trwałość przekracza 18 miesięcy, 
wystarczy oznaczenie roku.
Sposób oznaczania daty może zostać 
określony zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 20 ust. 2.
5. Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne 
rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie daty 
trwałości nie jest wymagane dla:
- świeżych owoców i warzyw, w tym 
ziemniaków, które nie są obrane, 
pokrojone lub podobnie przygotowane. 
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Odstępstwo to nie ma zastosowania do 
kiełkujących nasion i podobnych 
produktów, takich jak kiełki warzywne,
- win, win likierowych, win musujących, 
win aromatyzowanych oraz podobnych 
produktów uzyskanych z owoców innych 
niż winogrona, jak również cydru, perry i 
miodu pitnego, aromatyzowanych lub nie, 
oraz napojów objętych kodami CN 2206 
00 91, 2206 00 93 i 2206 00 99 i 
wytworzonych z winogron lub moszczu 
winnego,
- napojów o zawartości 10 % lub więcej 
alkoholu objętościowo,
- napojów bezalkoholowych, soków 
owocowych, nektarów owocowych i 
napojów alkoholowych w opakowaniach 
jednostkowych zawierających więcej niż 
pięć litrów, przeznaczonych do 
zaopatrywania zakładów żywienia 
zbiorowego,
- wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które ze względu na swoją 
specyfikę są zwykle spożywane w ciągu 24 
godzin od wytworzenia,
- octu,
- soli kuchennej,
- cukru w stanie stałym,
- wyrobów cukierniczych składających się
prawie wyłącznie z cukrów 
aromatyzowanych i/lub barwionych,
- gum do żucia oraz podobnych 
produktów do żucia, pojedynczych porcji 
lodów.
2. Data „spożyć przed” jest oznaczana 
następująco:
a) Poprzedza ją sformułowanie „spożyć 
przed …”;
b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:
sama data, albo
odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
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podana na etykiecie.
Po tych danych szczegółowych następuje 
opis warunków przechowywania, które 
muszą być przestrzegane.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i 
ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz 
w niekodowanej formie.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien w sposób zrozumiały i w pojedynczym miejscu regulować zarówno 
minimalną trwałość, jak i datę spożycia produktu.

Poprawka 428
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie dane są wyrażane zgodnie 
z załącznikiem IX.

2. Odpowiednią datę podaje się w 
następujący sposób:
A. DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI:
a) Datę poprzedza sformułowanie:
- „Najlepiej spożyć do …” gdy data 
zawiera oznaczenie dnia,
- „Najlepiej spożyć przed końcem …” w 
innych przypadkach.
b) Sformułowaniom określonym w lit. a) 
towarzyszy:
- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana na etykiecie.
Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
przechowywania, które muszą być
przestrzegane, aby produkt mógł 
zachować swoje szczególne właściwości 
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przez określony okres.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i roku 
podanych w niekodowanej, 
chronologicznej formie.
Jednakże w przypadku żywności:
- której trwałość nie przekracza trzech 
miesięcy, wystarczy oznaczenie dnia oraz 
miesiąca;
- której trwałość przekracza trzy miesiące, 
lecz nie przekracza 18 miesięcy, wystarczy 
oznaczenie miesiąca oraz roku;
- której trwałość przekracza 18 miesięcy, 
wystarczy oznaczenie roku.
d) Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne 
rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie daty 
minimalnej trwałości nie jest wymagane 
dla:
- świeżych owoców i warzyw, w tym 
ziemniaków, które nie są obrane, 
pokrojone lub podobnie przygotowane; 
odstępstwo to nie ma zastosowania do 
kiełkujących nasion i podobnych 
produktów, takich jak kiełki warzywne,
- win, win likierowych, win musujących, 
win aromatyzowanych oraz podobnych 
produktów uzyskanych z owoców innych 
niż winogrona, oraz napojów objętych 
kodami CN 22060091, 22060093 i 
22060099 i wytworzonych z winogron lub 
moszczu winnego,
- napojów o zawartości 10 % lub więcej 
alkoholu objętościowo,
- napojów bezalkoholowych, soków 
owocowych, nektarów owocowych i 
napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo, 
w opakowaniach jednostkowych 
zawierających więcej niż pięć litrów, 
przeznaczonych do zaopatrywania 
zakładów żywienia zbiorowego,
- wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które ze względu na swoją 
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specyfikę są zwykle spożywane w ciągu 24 
godzin od wytworzenia,
- octu,
- soli kuchennej,
- cukru w stanie stałym,
- wyrobów cukierniczych składających się 
prawie wyłącznie z cukrów 
aromatyzowanych i/lub barwionych,
- gum do żucia oraz podobnych 
produktów do żucia,
- pojedynczych porcji lodów.
B. DATA SPOŻYCIA:
a) Poprzedza ją sformułowanie „spożyć 
przed …”:
b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:
- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.
Po tych danych szczegółowych następuje 
opis warunków przechowywania, które 
muszą być przestrzegane.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i 
ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz 
w niekodowanej formie.
d) Sposób oznaczania daty minimalnej 
trwałości, o której mowa w części A lit. c) 
może być określony zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 49 ust. 2.
C. DATA PRODUKCJI:
a) poprzedza ją sformułowanie 
„wyprodukowano w dniu”:
b) Sformułowaniom określonym w lit. a) 
towarzyszy:
- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana na etykiecie.
c) Data składa się z dnia, miesiąca i 
ewentualnie roku, w takiej kolejności oraz 
w niekodowanej formie.
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Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na jasność treść załącznika IX przenosi się do tekstu legislacyjnego, uzupełniając 
go o datę produkcji analogicznie do art. 2 ust. 2 lit. a b) (nowa).

Poprawka 429
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie dane są wyrażane zgodnie 
z załącznikiem IX.

2. Odpowiednią datę podaje się w 
następujący sposób:

A. DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI:

a) Datę poprzedza sformułowanie:
- „Najlepiej spożyć do …” gdy data 
zawiera oznaczenie dnia,
- „Najlepiej spożyć przed końcem …” w 
innych przypadkach.
b) Sformułowaniom określonym w lit. a) 
towarzyszy:
- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.
Jeśli to konieczne, po tych danych 
szczegółowych następuje opis warunków 
przechowywania, które muszą być 
przestrzegane, aby produkt mógł 
zachować swoje szczególne właściwości 
przez określony okres.
c) Data składa się w niekodowanej formie 
z dnia, miesiąca i roku podanych w tym 
samym języku, co informacje na etykiecie.
d) Z zastrzeżeniem przepisów 
wspólnotowych nakładających inne 
rodzaje oznaczenia daty, oznaczenie daty 
trwałości nie jest wymagane dla:
- świeżych owoców i warzyw, w tym 
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ziemniaków, które nie są obrane, 
pokrojone lub podobnie przygotowane. 
Odstępstwo to nie ma zastosowania do 
kiełkujących nasion i podobnych 
produktów, takich jak kiełki warzywne,
- win, win likierowych, win musujących, 
win aromatyzowanych oraz podobnych 
produktów uzyskanych z owoców innych 
niż winogrona, oraz napojów objętych 
kodami CN 2206 00 i 91, 2206 0093 i 
2206 00 99 i wytworzonych z winogron 
lub moszczu winnego,
- napojów o zawartości 10 % lub więcej 
alkoholu objętościowo,
- napojów bezalkoholowych, soków 
owocowych, nektarów owocowych i 
napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo, 
w opakowaniach jednostkowych 
zawierających więcej niż pięć litrów, 
przeznaczonych do zaopatrywania 
zakładów żywienia zbiorowego,
- wyrobów piekarniczych lub 
cukierniczych, które ze względu na swoją 
specyfikę są zwykle spożywane w ciągu 24 
godzin od wytworzenia,
- octu,
- soli kuchennej,
- cukru w stanie stałym,
- wyrobów cukierniczych składających się 
prawie wyłącznie z cukrów 
aromatyzowanych i/lub barwionych,
- gum do żucia oraz podobnych 
produktów do żucia,
- pojedynczych porcji lodów.
B. DATA „SPOŻYĆ PRZED”:
a) Datę poprzedza sformułowanie „spożyć 
przed”;
b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:
- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.
Po tych danych szczegółowych następuje 
opis warunków przechowywania, które 
muszą być zagwarantowane.
c) Data składa się w niekodowanej formie 
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z dnia, miesiąca i roku podanych w tym 
samym języku, co informacje na etykiecie.
d) Sposób oznaczania daty minimalnej 
trwałości, o której mowa w pkt 1 lit. c) 
załącznika IX, może być określony 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 49 ust. 2.
C. DATA PRODUKCJI:
a) Datę poprzedza sformułowanie „data 
produkcji”;
b) Sformułowaniu w lit. a) towarzyszy:
- sama data, albo
- odniesienie do miejsca, gdzie data jest 
podana w etykietowaniu.
c) Data składa się w niekodowanej formie 
z dnia, miesiąca i roku podanych w tym 
samym języku, co informacje na etykiecie.

Or. hu

Uzasadnienie

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az információt.

Poprawka 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie dane są wyrażane zgodnie 
z załącznikiem IX. 

2. Odpowiednią datę podaje się zgodnie 
z załącznikiem IX. Nie może ona być 
ukryta i musi być oznaczona w widoczny 
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sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie data minimalnej trwałości często jest ukryta lub trudno ją znaleźć.

Poprawka 431
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie dane są wyrażane zgodnie 
z załącznikiem IX.

2. W przypadku żywności, która, jeżeli 
będzie nieodpowiednio przechowywana, 
już po krótkim czasie może stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego w związku z rozwojem 
patogenicznych mikroorganizmów, podaje 
się datę „spożyć do”.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie daty to kwestia, z którą wiązało się wiele niejasności pod względem tego, jakie 
daty należy stosować do konkretnych artykułów spożywczych. Proponowana poprawka ma na 
celu uproszczenie wniosku i tym samym pomoc przedsiębiorstwom spożywczym w poprawnym 
stosowaniu odpowiedniego oznaczenia daty.

Poprawka 432
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Data „najlepiej spożyć do” oznacza 
datę, do której żywność zachowuje swoje 
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szczególne właściwości pod warunkiem jej 
właściwego przechowywania.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie daty to kwestia, z którą wiązało się wiele niejasności pod względem tego, jakie 
daty należy stosować do konkretnych artykułów spożywczych. Proponowana poprawka ma na 
celu uproszczenie wniosku i tym samym pomoc przedsiębiorstwom spożywczym w poprawnym 
stosowaniu odpowiedniego oznaczenia daty.

Poprawka 433
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Pochodzenie

1. W przypadku określenia kraju lub 
miejsca pochodzenia zgodnie z art. 9 ust. 1 
lit. i) zastosowanie mają poniższe zasady:
(i) W przypadku gdy mięso jest 
charakterystycznym składnikiem danej 
żywności, a kraj lub kraje pochodzenia 
lub miejsce pochodzenia mięsa nie są 
tożsame z krajem lub miejscem 
pochodzenia danej żywności, oznacza się 
również kraj lub kraje pochodzenia lub 
miejsce pochodzenia tych składników 
mięsnych.
W przypadku gdy mięso pochodzi z dwóch 
lub więcej krajów lub miejsc można 
przedstawić wykaz tych krajów lub miejsc.
(ii) W przypadku świeżego mięsa, innego 
niż drób pochodzący z krajów trzecich, 
wołowina i cielęcina, oznaczenie kraju lub 
miejsca pochodzenia może odnosić się do 
pojedynczego miejsca pochodzenia 
wyłącznie wówczas, gdy zwierzęta urodziły 
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się i były hodowane w tym samym 
miejscu. W innych przypadkach należy 
podać informacje o każdym z 
poszczególnych miejsc urodzenia i 
hodowli.
2. Komisja ustanawia przepisy 
wykonawcze dotyczące stosowania ust. 1. 
Te środki, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.
3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla wymogów dotyczących 
etykietowania zgodnie z określonym 
prawodawstwem Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien koncentrować się na kategoriach żywności, które mają szczególne 
znaczenie dla konsumentów, a nie na wszystkich składnikach pierwotnych jako takich. 
Konsumenci większe znaczenie przywiązują do miejsca urodzenia/chowu, niż do miejsca 
uboju. Istnieją ponadto dodatkowe trudności związane z rozmieszczeniem rzeźni, co 
ograniczyłoby promowanie produktów regionalnych. 

Poprawka 434
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrukcje użycia żywności oznaczane są 
w taki sposób, aby umożliwić jej właściwe 
użycie.

1. Instrukcje użycia żywności oznaczane są 
w taki sposób, aby umożliwić jej właściwe 
użycie. W stosownych przypadkach należy 
udostępnić informacje o warunkach 
chłodzenia i przechowywania oraz okresie 
przydatności do spożycia po otwarciu 
opakowania.
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Or. de

Poprawka 435
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W stosownych przypadkach należy 
również umieścić instrukcje użycia 
odnoszące się do wymaganych temperatur 
przechowywania oraz postępowania po 
otwarciu danego opakowania z żywnością.

Or. en

Poprawka 436
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W stosownych przypadkach należy 
również umieścić instrukcje użycia 
odnoszące się do wymaganych temperatur 
przechowywania oraz postępowania po 
otwarciu danego opakowania z żywnością.

Or. en
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Poprawka 437
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W stosownych przypadkach należy 
również umieścić instrukcje użycia 
odnoszące się do wymaganych temperatur 
przechowywania oraz postępowania po 
otwarciu danego opakowania z żywnością.

Or. en

Uzasadnienie

Na przykład utrzymanie odpowiedniej temperatury przechowywania i/lub konkretny sposób 
postępowania z danym produktem po otwarciu opakowania mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo i/lub jakość danego produktu.

Poprawka 438
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na etykiecie należy również oznaczyć 
całkowitą liczbę gramów czystego 
alkoholu w 100 ml lub jednostkach.

Or. en

Uzasadnienie

Ta informacja sama w sobie nie ma większego znaczenia dla konsumentów przy określaniu 
charakteru ich konsumpcji. W celu ułatwienia konsumentom śledzenia ilości spożywanego 
przez nich alkoholu i przestrzegania zaleceń zdrowotnych dotyczących wytycznych w zakresie 
spożywania alkoholu niepowodującego ryzyka, na etykiecie powinna być oznaczana całkowita 
liczba gramów czystego alkoholu na 100 ml lub jednostek.
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Poprawka 439
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na etykietach oznacza się także 
całkowitą ilość czystego alkoholu w 
gramach w 100 ml lub na porcję.

Or. fi

Poprawka 440
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

1. a) Informacja o wartości odżywczej w 
głównym polu widzenia (zwana dalej 
„informacją o wartości odżywczej z przodu 
opakowania”) obejmuje następujące 
informacje:

a) wartości energetycznej; ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów, oraz soli. 

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

1. b) Oprócz składników odżywczych 
wymienionych w ramach „informacji o 
wartości odżywczej z przodu opakowania”, 
obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania (zwana dalej 
„informacją o wartości odżywczej z tyłu 
opakowania”) obejmuje ilości: 
a) wartości energetycznej;
b) białka;
c) węglowodanów;
d) błonnika;
e) tłuszczów trans.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
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rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia badania, zgodnie z którymi konsumenci wymagają ograniczonej 
informacji o wartości odżywczej z przodu opakowania, która byłaby ograniczona do czterech 
składników odżywczych, tj. tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru. Jednakże 
wymagają oni bardziej pełnej informacji o wartości odżywczej z tyłu opakowania, która 
obejmowałaby dziewięć składników odżywczych, istotnych z punktu widzenia przestrzegania 
zdrowej diety. W związku z tym obowiązkowa informacja o wartości odżywczej powinna 
składać się z dwóch części: ograniczonej informacji z przodu opakowania z elementem 
objaśniającym oraz dokładniejszej tabeli z tyłu opakowania.
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Poprawka 441
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli. 

b) ilość tłuszczu, tłuszczów trans, 
nasyconych kwasów tłuszczowych, 
węglowodanów ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów, oraz soli. 

Or. es

Uzasadnienie

W wielu przypadkach konsumenci chcę wiedzieć, czy dany środek spożywczy zawiera tłuszcze 
trans. Zgodnie z wnioskiem Komisji umieszczenie tego składnika odżywczego jest dobrowolne. 
Poprawka ma na celu uwzględnienie tłuszczów trans w obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej.

Poprawka 442
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, węglowodanów, cukru,
tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, błonnika i sodu.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, aby obowiązkowo podawać substancje odżywcze, które dotychczas były 
częścią oznaczenia wartości odżywczych. Wszelkie zalecenia żywnościowe odnoszą się do 
wymienionych makroelementów, konsumenci przyzwyczaili się do takiego sposobu podawania 
danych i „nauczyli” się go.
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Poprawka 443
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

a) wartość energetyczna; a) wartość energetyczna oraz
b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, węglowodanów i tłuszczu.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, aby obowiązkowo podawać substancje odżywcze, które dotychczas były 
częścią oznaczenia wartości odżywczych. Wszelkie zalecenia żywnościowe odnoszą się do 
wymienionych makroelementów, konsumenci przyzwyczaili się do takiego sposobu podawania 
danych i „nauczyli” się go.

Poprawka 444
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

a) wartość energetyczna; a) wartość energetyczna;

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 

b) ilość białka, węglowodanów i tłuszczu.
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szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania art. 19 w odniesieniu do tych 
produktów; sprawozdaniu temu mogą 
towarzyszyć szczególne środki określające 
zasady zamieszczania obowiązkowej 
informacji o wartości odżywczej w 
odniesieniu do tych produktów. W 
stosownych przypadkach środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się:

- a) w odniesieniu do produktów 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie wspólnej organizacji rynku wina, 
zgodnie z procedurą zarządzania 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;
- b) w odniesieniu do napojów 
spirytusowych, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 110/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
określoną w art. 25 ust. 2 tego 
rozporządzenia;
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- c) w odniesieniu do innych napojów 
alkoholowych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496). C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Poprawka 445
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów,
oraz soli.

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz sodu lub soli.

Or. en

Uzasadnienie

Energia, cukier, tłuszcz i sód (sól) zostały określone przez Światową Organizację Zdrowia 
jako najważniejsze składniki odżywcze pod względem zdrowia publicznego całego 
społeczeństwa. 
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Poprawka 446
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej 
(zwana dalej „obowiązkową informacją o 
wartości odżywczej”) obejmuje 
następujące informacje:

1. a) Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej w głównym polu widzenia 
(zwana dalej „informacją o wartości 
odżywczej z przodu opakowania”) 
obejmuje następujące informacje:

a) wartość energetyczna; (i) wartość energetyczną;

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów,
oraz soli.

(ii) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów oraz soli w 
żywności.

1. b) Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania (zwana dalej 
„informacją o wartości odżywczej z tyłu 
opakowania”) obejmuje ilości składników 
odżywczych wymienionych w ust. 1 lit. a) 
oraz ilości następujących składników:
a) białka;
b) węglowodanów;
c) błonnika;
d) tłuszczów trans.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do wina; sprawozdaniu temu 
mogą towarzyszyć szczególne środki 
określające zasady zamieszczania 
obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej w odniesieniu do wina. Te 
środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
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sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta precyzuje, że główne pole widzenia odnosi się do przedniej części opakowania. 
Gwarantuje ona również, że obowiązkowa informacja o wartości odżywczej składa się z 
dwóch części: ograniczonej informacji z przodu opakowania dotyczącej wartości 
energetycznej i czterech składników odżywczych oraz pełniejszej informacji z tyłu opakowania 
dotyczącej ośmiu składników odżywczych i wartości energetycznej.

Poprawka 447
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów,
oraz soli.

b) ilość cukrów, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych oraz sodu lub soli.

Or. en

Uzasadnienie

Energia, cukier, tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe i sód (sól) zostały określone przez 
Światową Organizację Zdrowia jako najważniejsze składniki odżywcze pod względem 
zdrowia publicznego całego społeczeństwa. 
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Poprawka 448
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów,
oraz soli.

b) ilość tłuszczu, białka i węglowodanów.

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt duża ilość informacji dotyczących składników odżywczych wcale nie jest przydatna 
konsumentowi. Energia, tłuszcz, białko i węglowodany są istotnymi czynnikami dla 
zachowania zrównoważonej diety i w związku z tym powinny być częścią obowiązkowej 
podstawowej informacji o wartości odżywczej danego produktu.

Poprawka 449
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych i tłuszczów trans, 
węglowodanów ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów, oraz sodu 
zawartego w soli i dodatkach.

Or. fi

Uzasadnienie

W przypadku niektórych kategorii produktów dodatki mogą zawierać znaczną ilość sodu. Na 
przykład kryteria dotyczące stosowania fińskiego symbolu serca, informującego o tym, jakie 
środki spożywcze pomagają dbać o zdrowie serca, uwzględniają także ilość sodu 
w dodatkach.
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Poprawka 450
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów,
oraz soli.

b) ilość cukrów, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych oraz sodu lub soli.

Or. en

Uzasadnienie

Energia, cukier, tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe i sód (sól) zostały określone przez 
Światową Organizację Zdrowia jako najważniejsze składniki odżywcze pod względem 
zdrowia publicznego całego społeczeństwa. 

Poprawka 451
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów,
oraz soli.

b) ilość cukrów, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych oraz sodu lub soli.

Or. en

Uzasadnienie

Energia, cukier, tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe i sód (sól) zostały określone przez 
Światową Organizację Zdrowia jako najważniejsze składniki odżywcze pod względem 
zdrowia publicznego całego społeczeństwa. 
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Poprawka 452
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, tłuszczów trans, 
węglowodanów ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrów, oraz soli.

Or. en

Uzasadnienie

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2)

Poprawka 453
Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej (zwana 
dalej „obowiązkową informacją o wartości 

1. a) Informacja o wartości odżywczej w 
głównym polu widzenia (zwana dalej 
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odżywczej”) obejmuje następujące 
informacje:

„obowiązkową informacją o wartości 
odżywczej z przodu opakowania”) 
obejmuje następujące informacje:

a) wartość energetyczna; wartość energetyczną, nasycone kwasy 
tłuszczowe, cukry oraz sól.

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

1. b) Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania (zwana dalej 
„informacją o wartości odżywczej z tyłu 
opakowania”) oprócz energii i składników 
odżywczych wymienionych w ust. 1 lit. a) 
obejmuje również ilości:
a) tłuszczu;
b) białka;
c) węglowodanów;
d) błonnika;
e) tłuszczów trans.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Oznaczanie musi być obowiązkowe z przodu i z tyłu opakowania, przy czym z przodu 
opakowania muszą być umieszczane cztery elementy: wartość energetyczna, nasycone kwasy 
tłuszczowe, cukier i sól, a z tyłu: osiem najważniejszych składników odżywczych oraz tłuszcze 
trans. 

Ponieważ tłuszcze trans, błonnik i białko muszą być obowiązkowo umieszczane z tyłu 
opakowania, nie należy ich umieszczać w tym wykazie w ust. 2.

Poprawka 454
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość cukru, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych i sodu lub soli.

Or. de

Uzasadnienie

Na etykiecie powinny się obowiązkowo pojawić tylko takie informacje o wartości odżywczej, 
które są najważniejsze z punktu widzenia zdrowia publicznego. 

Poprawka 455
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej 
(zwana dalej „obowiązkową informacją o 
wartości odżywczej”) obejmuje 
następujące informacje:

1. a) Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej w głównym polu widzenia 
(zwana dalej „informacją o wartości 
odżywczej z przodu opakowania”) 
obejmuje następujące informacje:
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ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów, soli oraz energii w 
żywności.
1. b) Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania (zwana dalej 
„informacją o wartości odżywczej z tyłu 
opakowania”) obejmuje ilości składników 
odżywczych wymienionych w ust. 1 lit. a) 
oraz ilości następujących składników:

a) wartość energetyczna;
b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) białka;
c) węglowodanów;
d) błonnika;
e) tłuszczów trans.
Oznaczyć należy jedynie te składniki 
odżywcze, które w danym produkcie 
występują w znacznej ilości.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
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niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Etykietowanie nigdy nie powinno wprowadzać w błąd. Oznaczanie składników odżywczych, 
które nie występują w danym produkcie może być mylące. Na przykład coca-cola wydawałaby 
się zdrowym produktem z uwagi na zwartość tłuszczu i soli. W związku z tym należy oznaczać 
wyłącznie składniki odżywcze obecne w danym produkcie.

Poprawka 456
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacja o wartości odżywczej 
(zwana dalej „obowiązkową informacją o
wartości odżywczej”) obejmuje 
następujące informacje:

 1. Oznaczenie wartości odżywczej (zwane
dalej „oznaczeniem wartości odżywczej”) 
obejmuje następujące informacje:

a) wartość energetyczna; a) wartość energetyczną (kaloryczność);
b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, węglowodanów i tłuszczu.

Or. de

Uzasadnienie

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
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dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Poprawka 457
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, tłuszczu, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

Or. de

Uzasadnienie

Informacje o wartości odżywczej muszą obejmować białko będące niezbędną do życia 
substancją odżywczą.

Poprawka 458
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz sodu.

Or. en

Uzasadnienie

Sól (chlorek sodu) nie jest jedynym źródłem sodu w diecie. Poza chlorkiem sodu istnieje wiele 
innych soli sodu (np. glutaminian monosodowy, węglan sodu itp.). Wymienianie „sodu z soli” 
dotyczy jedynie minimalnej części jej rzeczywistej zawartości i nie zapewniałoby właściwych 
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informacji. 

Poprawka 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów 
tłuszczowych, cukrów, soli,
węglowodanów, białka oraz sztucznych 
i naturalnych tłuszczów trans.

Or. en

Uzasadnienie

Zawartość białka oraz tłuszczów trans stanowi ważną informację dla konsumentów, dlatego 
powinna być oznaczana obowiązkowo. Istotne jest także rozróżnienie pomiędzy sztucznymi 
a naturalnymi tłuszczami trans, ponieważ producenci mogą wpływać na zawartość sztucznych 
tłuszczów trans.

Poprawka 460
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ilość tłuszczu, nasyconych kwasów
tłuszczowych, węglowodanów ze 
szczególnym uwzględnieniem cukrów, 
oraz soli.

b) ilość białka, węglowodanów oraz
tłuszczu.

Or. en
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Poprawka 461
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. 1 i 2. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
napojów zawierających alkohol. Po 
[pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
udostępniania konsumentom informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Środki te, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia przez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli wyjątek obejmie tylko wino, piwo i napoje spirytusowe a inne napoje zawierające 
alkohol nie, w branży nie zostanie osiągnięta zgodność. Doszłoby do faworyzowania i 
dyskryminowania poszczególnych produktów zdefiniowanych w określony sposób. Byłoby to 
zakłóceniem konkurencji i wprowadzeniem w błąd konsumentów w odniesieniu do 
odpowiedniego składu różnych produktów.
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Poprawka 462
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

W przypadku napojów alkoholowych 
obowiązkowe oznaczenie wartości 
odżywczej powinno obejmować wartość 
energetyczną i ilość węglowodanów. 

Or. fi

Uzasadnienie

W przypadku niektórych kategorii produktów dodatki mogą zawierać znaczną ilość sodu. Na 
przykład kryteria dotyczące stosowania fińskiego symbolu serca, informującego o tym, jakie 
środki spożywcze pomagają dbać o zdrowie serca, uwzględniają także ilość sodu 
w dodatkach.
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Poprawka 463
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

W przypadku napojów alkoholowych 
obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej składa się z wartości 
energetycznej i ilości węglowodanów. 

Or. en
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Poprawka 464
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. 1 i 2. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina, zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 i 
produktów winiarskich zgodnie z ich 
definicją w rozporządzeniach (WE) 
479/2008 i 1601/1991, piwa owocowego, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 
2008 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych, a także do innych napojów 
alkoholowych. Po [pięciu latach od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przedstawi sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Środki te, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia przez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Napoje alkoholowe nie powinny być objęte niniejszym rozporządzeniem, gdyż wymagają
specjalnych regulacji. Należałoby najpierw wyjaśnić kilka zasadniczych kwestii, ponieważ np. 
100 ml jako punkt odniesienia dla wartości odżywczych w przypadku napojów alkoholowych 
to kwestia nader wątpliwa, a ponadto wielu składników odżywczych występujących w 
żywności nie ma w napojach alkoholowych. 
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Poprawka 465
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 49 ust. 3.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina i produktów winiarskich zgodnie z 
ich definicją w rozporządzeniach Rady 
(WE) nr 479/2008 i 1601/1991, piwa, a 
także napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się, 
w razie potrzeby, zgodnie z poniższymi 
procedurami:
(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina (1) zgodnie z procedurą 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;
(ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
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1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych (2) zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 110 /2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1576/89 (3) zgodnie z procedurą 
określoną w art. X tego rozporządzenia;
(iv) w odniesieniu do innych napojów 
alkoholowych zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić zakres wyłączeń ustanowionych dla win, aby zagwarantować, że wszystkie 
produkty winiarskie zdefiniowane i uregulowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
1601/1991 będą zwolnione z obowiązku zamieszczania listy składników i informacji 
o wartości odżywczej. Produkty winiarskie zostały zdefiniowane i uregulowane 
w rozporządzeniu (WE) 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina i rozporządzeniu Rady (WE) nr 1601/1991 z dnia 10 czerwca 1991 r. dotyczącym 
win aromatyzowanych i innych produktów winopochodnych.

Poprawka 466
John Bowis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 

Napoje o zawartości ponad 1,2% alkoholu 
objętościowo muszą jedynie spełnić 
wymogi ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu.
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piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas konsultacji publicznych stwierdzono, że pełne oznaczanie wartości odżywczej na 
napojach alkoholowych spotkało się z niewielkim poparciem, istnieje natomiast ogólna zgoda 
co do tego, że oznaczenie wartości energetycznej byłoby przydatne dla konsumentów. Aby 
zapewnić jednolite warunki, należy traktować tak samo wszystkie napoje alkoholowe, aby 
uniknąć konsekwencji o charakterze antykonkurencyjnym.

Poprawka 467
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
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wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr […] z dnia […] w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 49 ust. 3.

wina i produktów winiarskich zgodnie z 
ich definicją w rozporządzeniach Rady 
(WE) nr 479/2008 i 1601/1991, piwa, a 
także napojów spirytusowych zgodnie z ich 
definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
[…] z dnia […] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się, 
w razie potrzeby, zgodnie z poniższymi 
procedurami:
(i) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina (1) zgodnie z procedurą 
określoną w art. 113 ust. 1 tego 
rozporządzenia;
(ii) w odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 
1991 r. ustanawiającego ogólne zasady 
definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych 
i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych (2) zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 tego rozporządzenia;
(iii) w odniesieniu do produktów, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
110 /2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie definicji, opisu, 
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prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1576/89 (3) zgodnie z procedurą 
określoną w art. X tego rozporządzenia;
(iv) w odniesieniu do innych napojów 
alkoholowych zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Poprawka 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 

W przypadku napojów alkoholowych 
obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej zawiera wartość energetyczną 
i ilość węglowodanów.
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zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do wszystkich napojów alkoholowych powinny mieć zastosowanie szczególne 
przepisy, ponieważ konsumenci muszą być informowani o ilości i jakości głównych 
składników odżywczych tych napojów, takich jak węglowodany, oraz łącznej ilości energii.

Poprawka 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
wina zgodnie z jego definicją w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, 
piwa, a także napojów spirytusowych 
zgodnie z ich definicją w art. 2 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr […] z dnia 
[…] w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. 
Po [pięciu latach od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego ustępu w 
odniesieniu do tych produktów; 
sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć 
szczególne środki określające zasady 
zamieszczania obowiązkowej informacji o 
wartości odżywczej w odniesieniu do tych 
produktów. Te środki mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 

skreślony
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zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ przedmiotowe rozporządzenie ma na celu ochronę zdrowia konsumentów, 
niezrozumiałe jest, dlaczego właśnie napoje alkoholowe miałyby być uprzywilejowane i 
zostać zwolnione z wymogów dotyczących etykietowania.

Poprawka 470
Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; a) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; b) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;

d) alkohole wielowodorotlenowe; c) alkohole wielowodorotlenowe;
e) skrobia; d) skrobia;

f) błonnik;
g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

e) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

Or. en
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Uzasadnienie

Oznaczanie musi być obowiązkowe z przodu i z tyłu opakowania, przy czym z przodu 
opakowania muszą być umieszczane cztery elementy: wartość energetyczna, nasycone kwasy 
tłuszczowe, cukier i sól, a z tyłu: osiem najważniejszych składników odżywczych oraz tłuszcze 
trans.

Ponieważ tłuszcze trans, błonnik i białko muszą być obowiązkowo umieszczane z tyłu 
opakowania, nie należy ich umieszczać w tym wykazie w ust. 2.

Poprawka 471
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Oznaczenie wartości odżywczej może 
ponadto zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników lub ich 
elementów oraz grup substancji 
wymienionych w ust. 1: 

a) tłuszcze trans; a) tłuszcze trans;

aa) kwasy tłuszczowe nasycone;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;

d) alkohole wielowodorotlenowe;
da) alkohole wielowodorotlenowe;

e) skrobia; e) skrobia;
f) błonnik; f) błonnik;

fa) cukry
fb) sód
fc) cholesterol

g) białko;

h)każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h)każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.
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ha) inne substancje w rozumieniu 
dyrektywy (WE) nr 1925/2006.

Or. de

Uzasadnienie

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Poprawka 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe a) kwasy tłuszczowe 
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jednonienasycone; jednonienasycone;
c) kwasy tłuszczowe 
wielonienasycone;

b) kwasy tłuszczowe 
wielonienasycone;

d) alkohole wielowodorotlenowe; c) alkohole wielowodorotlenowe;

e) skrobia; d) skrobia;
f) błonnik; e) błonnik;

g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych 
lub witamin wymienionych w punkcie 1 
części A załącznika XI i obecnych w 
znaczącej ilości, zgodnie z jej definicją w 
punkcie 2 części A załącznika XI.

f) każdy ze składników mineralnych 
lub witamin wymienionych w punkcie 1 
części A załącznika XI i obecnych w 
znaczącej ilości, zgodnie z jej definicją w 
punkcie 2 części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Zawartość białka oraz tłuszczów trans stanowi ważną informację dla konsumentów, dlatego 
powinna ona być oznaczana obowiązkowo. Istotne jest także rozróżnienie pomiędzy 
sztucznymi a naturalnymi tłuszczami trans, ponieważ producenci mogą wpływać na zawartość 
sztucznych tłuszczów trans.

Poprawka 473
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej 
może również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej 
może również dodatkowo zawierać 
oznaczenie ilości jednego lub większej 
liczby z następujących składników:

a) tłuszcze trans; a) tłuszcze trans;

b) kwasy tłuszczowe 
jednonienasycone;

b) kwasy tłuszczowe 
jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe 
wielonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe 
wielonienasycone; 

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;
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da) cholesterol;
e) skrobia; e) skrobia;

f) błonnik;
g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych 
lub witamin wymienionych w punkcie 1 
części A załącznika XI i obecnych w 
znaczącej ilości, zgodnie z jej definicją w 
punkcie 2 części A załącznika XI.

h) każdy ze składników mineralnych 
lub witamin wymienionych w punkcie 1 
części A załącznika XI i obecnych w 
znaczącej ilości, zgodnie z jej definicją w 
punkcie 2 części A załącznika XI.

ha) inne substancje w rozumieniu 
części A załącznika XIII; a także elementy 
tych substancji odżywczych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, aby obowiązkowo podawać substancje odżywcze, które dotychczas były 
częścią oznaczenia wartości odżywczych.

Poprawka 474
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans; a) tłuszcze trans;

b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;

ca) cholesterol; 

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;

e) skrobia; e) skrobia;
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f) błonnik; f) błonnik;

g) białko; g) białko;

ga) węglowodany 

gb) sód

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

ha) inne substancje wymienione w części 
A załącznika XIII.

Or. de

Uzasadnienie

Producenci żywności powinni mieć możliwość podawania dodatkowych wartości odżywczych 
i substancji w ramach obowiązkowej informacji o wartościach odżywczych, jeżeli sobie tego 
życzą. Ponadto konieczne jest doprecyzowanie poprawki do art. 29 ust. 1. 

Poprawka 475
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również dodatkowo zawierać oznaczenie 
ilości jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans; a) kwasy tłuszczowe nasycone

b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; 

ca) tłuszcze trans;
cb) cholesterol;
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cc) cukry;

d) alkohole wielowodorotlenowe; d) alkohole wielowodorotlenowe;

e) skrobia; e) skrobia;

f) błonnik; f) błonnik;

g) białko; g) sód;

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

ha) inne substancje w rozumieniu 
załącznika XIII części A; a także elementy 
tych substancji odżywczych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, aby obowiązkowo podawać substancje odżywcze, które dotychczas były 
częścią oznaczenia wartości odżywczych. Wszelkie zalecenia żywnościowe odnoszą się do 
wymienionych makroelementów, konsumenci przyzwyczaili się do takiego sposobu podawania 
danych i „nauczyli” się go. 

Poprawka 476
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; a) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; b) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
d) alkohole wielowodorotlenowe; c) alkohole wielowodorotlenowe;
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e) skrobia; d) skrobia;

f) błonnik;
g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

e) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Tłuszcze trans, błonnik i białko są wymieniane w obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej z tyłu opakowania, a zatem zostają usunięte z tego wykazu.

Poprawka 477
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

2. Informacja o wartości odżywczej może 
również zawierać oznaczenie ilości 
jednego lub większej liczby z 
następujących składników:

a) tłuszcze trans;
b) kwasy tłuszczowe jednonienasycone; a) kwasy tłuszczowe jednonienasycone;

c) kwasy tłuszczowe wielonienasycone; b) kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
d) alkohole wielowodorotlenowe; c) alkohole wielowodorotlenowe;

e) skrobia; d) skrobia;

f) błonnik;
g) białko;
h) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

e) każdy ze składników mineralnych lub 
witamin wymienionych w punkcie 1 części 
A załącznika XI i obecnych w znaczącej 
ilości, zgodnie z jej definicją w punkcie 2 
części A załącznika XI.

Or. en
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Uzasadnienie

Tłuszcze trans, błonnik i białko to ważne składniki odżywcze, które powinny być wymienione 
w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej z tyłu opakowania.

Poprawka 478
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tłuszcze trans; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z moją poprawką do art. 29 ust. 1 lit. b) dotyczącą obowiązkowego oznaczania 
tłuszczów trans w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej tłuszcze trans muszą zostać 
skreślone z art. 29 ust. 2.

Poprawka 479
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tłuszcze trans; skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Istnieje duże zapotrzebowanie ze strony konsumentów na informacje o tym, czy dany środek 
spożywczy zawiera tłuszcze trans. Zgodnie z wnioskiem Komisji umieszczenie tego składnika 
odżywczego jest dobrowolne. Poprawka ma na celu uwzględnienie tłuszczów trans 
w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej.
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Poprawka 480
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) węglowodany;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 29 ust. 1.

Poprawka 481
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) węglowodany; 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z powyższą poprawką do art. 29 ust. 1.

Poprawka 482
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) węglowodany;

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z zaproponowaną poprawką do art. 29 ust. 1.

Poprawka 483
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera ga) (nowa) - gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) cholesterol;
gb) sód;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu stworzenie bardziej wyczerpującego wykazu składników odżywczych, 
które mogą być oznaczane na zasadzie dobrowolności.

Poprawka 484
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 - litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) białko skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Białko zostało przeniesione do art. 29 ust. 1 lit. b.
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Poprawka 485
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedstawienia 
oświadczenia żywieniowego lub 
zdrowotnego obowiązkowa jest informacja 
o ilości substancji, które należą do jednej z 
kategorii składników odżywczych 
określonych w ust. 2 lub które są jej 
składnikami.

3. W przypadku przedstawienia 
oświadczenia żywieniowego lub 
zdrowotnego obowiązkowa jest informacja 
o ilości tych substancji, które należą do 
jednej z kategorii składników odżywczych 
określonych w ust. 2 lub które są jej 
składnikami.

Or. de

Uzasadnienie

Skonkretyzowanie tekstu rozporządzenia.

Poprawka 486
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przedstawienia 
oświadczenia żywieniowego lub 
zdrowotnego obowiązkowa jest informacja 
o ilości substancji, które należą do jednej z 
kategorii składników odżywczych 
określonych w ust. 2 lub które są jej 
składnikami.

3. W przypadku przedstawienia 
oświadczenia żywieniowego lub 
zdrowotnego w odniesieniu do danych 
składników odżywczych obowiązkowa jest 
informacja o ilości substancji, które należą 
do jednej z kategorii składników 
odżywczych określonych w ust. 2 lub które 
są jej składnikami.

Or. en

Uzasadnienie

Jaśniejszy przepis.
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Poprawka 487
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może zmienić wykazy w ust. 1 i 
2. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wykazu składników odżywczych będzie miała istotne konsekwencje; dlatego powinna 
leżeć w gestii prawodawcy.

Poprawka 488
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić i włączyć do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich 
zawartość w żywności. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

2. Komisja ustanawia i włącza do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich 
zawartość w żywności. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Różne witaminy, np. A i E, występują w różnych postaciach chemicznych, które mają różne 
działanie fizjologiczne w ciele człowieka. Aby dostarczyć wiarygodnych informacji, należy 
uwzględnić te różnice, ustanawiając przeliczniki.

Poprawka 489
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić i włączyć do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich 
zawartość w żywności. 1 i 2. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3

2.  Komisja ustanawia i włącza do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich 
zawartość w żywności1 i 2. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby obliczano ilość witamin i składników mineralnych według jednolitych 
przeliczników.
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Poprawka 490
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić i włączyć do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich 
zawartość w żywności. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

2. Komisja ustanawia i włącza do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich
zawartość w żywności. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Różne witaminy, np. A i E, występują w różnych postaciach chemicznych, które mają różne 
działanie fizjologiczne w ciele człowieka. Aby dostarczyć wiarygodnych informacji, należy 
uwzględnić te różnice, ustanawiając przeliczniki.

Poprawka 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić i włączyć do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich 
zawartość w żywności. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 

2. Komisja ustanawia i włącza do 
załącznika XII przeliczniki do obliczania 
ilości witamin i składników mineralnych 
określonych w punkcie 1 części A 
załącznika XI, aby dokładniej obliczać ich 
zawartość w żywności. Te środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Różne witaminy, np. A i E, występują w różnych postaciach chemicznych, które mają różne 
działanie fizjologiczne w ciele człowieka. Aby dostarczyć wiarygodnych informacji, należy 
uwzględnić te różnice, ustanawiając przeliczniki.

Poprawka 492
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podawane wartości, odpowiednio dla 
danego przypadku, są wartościami 
średnimi opartymi na:

4. Podawane wartości, odpowiednio dla 
danego przypadku, są wartościami 
średnimi, obowiązującymi do końca 
okresu przydatności z uwzględnieniem 
stosownego zakresu tolerancji, opartymi 
na:

analizie żywności dokonanej przez 
producenta; lub

analizie żywności dokonanej przez 
producenta; lub

obliczeniu na podstawie znanych lub 
rzeczywistych wartości średnich 
używanych składników; lub

obliczeniu na podstawie znanych lub 
rzeczywistych wartości średnich 
używanych składników; lub

obliczeniu na podstawie ogólnie 
ustalonych i przyjętych danych 
szczegółowych.

obliczeniu na podstawie ogólnie 
ustalonych i przyjętych danych 
szczegółowych.

Zasady wykonywania przepisów 
dotyczących informacji o energii i 
składnikach odżywczych, w szczególności 
w odniesieniu do precyzji podawanych 
wartości, w tym do różnic między 
wartościami podawanymi a wartościami 
ustalonymi w trybie urzędowych kontroli, 
mogą być ustanawiane zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 49 ust. 2.

 Zasady wykonywania przepisów 
dotyczących informacji o energii i 
składnikach odżywczych, w szczególności
w odniesieniu do precyzji podawanych 
wartości, w tym do różnic między 
wartościami podawanymi a wartościami 
ustalonymi w trybie urzędowych kontroli, 
są określane zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 49 ust. 2, po wydaniu 
opinii przez Europejski Urząd ds. 
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Bezpieczeństwa Żywności, wraz z 
wejściem w życie rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Poprawka 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 - ustęp 4 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady wykonywania przepisów 
dotyczących informacji o energii i 
składnikach odżywczych, w szczególności 
w odniesieniu do precyzji podawanych 
wartości, w tym do różnic między 
wartościami podawanymi a wartościami 
ustalonymi w trybie urzędowych kontroli, 
mogą być ustanawiane zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 49 ust. 2.

Zasady wykonywania przepisów 
dotyczących informacji o energii i 
składnikach odżywczych, w szczególności 
w odniesieniu do precyzji podawanych 
wartości, w tym do różnic między 
wartościami podawanymi a wartościami 
ustalonymi w trybie urzędowych kontroli, 
mogą być ustanawiane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie dozwolonych różnic pomiędzy wartościami podawanymi a stwierdzonymi podczas 
oficjalnych kontroli będzie miało kluczowe znaczenie dla stosowania rozporządzenia, dlatego 
powinno być przedmiotem decyzji w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.
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Poprawka 494
Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31
Formy wyrażania

Artykuł 31
Formy wyrażania

1. Ilość energii i składników odżywczych 
lub ich komponentów, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 i 2, jest wyrażana przy użyciu 
jednostek miary wymienionych w części A 
załącznika XIII.

1. Ilość energii i składników odżywczych 
lub ich komponentów, o których mowa w 
art. 29 ust. 1, jest wyrażana przy użyciu 
jednostek miary wymienionych w części A 
załącznika XIII.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml i na 
porcję. W stosownych przypadkach ilość w 
przeliczeniu na porcję jest wyrażana z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 3.

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Poziomy składników odżywczych 
określone w informacji o wartości 
odżywczej z przodu opakowania, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), są oznaczane 
przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego. Kolory zielony, żółty i 
czerwony oznaczają niską, średnią lub 
wysoką zawartość danych substancji 
odżywczych w środku spożywczym. 
Informacja ta jest przekazywana w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. 
Definicja ilości referencyjnych dla 
wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
tych składników odżywczych zostaje 
określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.
O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
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części A załącznika XI.
4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 
załącznika XIII.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych i 
tłuszczach trans, o której mowa w art. 29 
ust. 1, musi być prezentowana zgodnie z 
częścią B załącznika XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla wyniki badań, zgodnie z którymi konsumenci oczekują 
ograniczonych informacji żywieniowych z przodu opakowania, z elementem objaśniającym. 
Wolą wykorzystanie kolorów czerwonego, pomarańczowego i zielonego do oznaczenia 
wysokiej, średniej lub niskiej zawartości danych substancji odżywczych w środku 
spożywczym. Definicja ilości referencyjnych dla wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
powinna zostać określona za pomocą niezależnej naukowej opinii przyjętej przez EFSA.

Poprawka 495
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ilość energii i składników odżywczych 
lub ich komponentów, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 i 2, jest wyrażana przy użyciu 
jednostek miary wymienionych w części A 
załącznika XIII.

1. Ilość energii i składników odżywczych 
lub ich komponentów, o których mowa w 
art. 29 ust. 1, jest wyrażana przy użyciu 
jednostek miary wymienionych w części A 
załącznika XIII.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml i na 
porcję. W stosownych przypadkach ilość w 
przeliczeniu na porcję jest wyrażana z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 3.

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 

3. Poziomy składników odżywczych 
określone w informacji o wartości 
odżywczej z przodu opakowania, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), są oznaczane 
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spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego. Kolory zielony, żółty i 
czerwony oznaczają niską, średnią lub 
wysoką zawartość danych substancji 
odżywczych w środku spożywczym. 
Informacja ta jest przekazywana w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. 
Definicja ilości referencyjnych dla 
wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
tych składników odżywczych zostaje 
określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.
O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 
załącznika XIII.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych i 
tłuszczach trans, o której mowa w art. 29 
ust. 1, musi być prezentowana zgodnie z 
częścią B załącznika XIII.

Or. {EN}en

Poprawka 496
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3,
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml i na 
porcję. W stosownych przypadkach ilość w 
przeliczeniu na porcję jest wyrażana z 
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zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ilość energii i składników odżywczych w produkcie jest zawsze wyrażana w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, aby zapobiec wprowadzaniu konsumenta w błąd i umożliwić łatwe 
porównywanie produktów. Oprócz tego informacje w przeliczeniu na porcje są także 
podawane z tyłu opakowania.

Poprawka 497
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml i na 
porcję. W stosownych przypadkach ilość w 
przeliczeniu na porcję jest wyrażana z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwi to łatwe porównywanie produktów, na których informacje żywieniowe mogłyby być 
przedstawiane w sposób utrudniający porównywanie.

Poprawka 498
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
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przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3,
na porcję.

przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml. 
Dodatkowo ilość energii i składników 
odżywczych może być wyrażona w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie angielskiej wersji poprawki 101 do oryginalnej wersji 
niemieckiej w projekcie sprawozdania Renate Sommer.

Poprawka 499
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub na 
porcję zgodnie z jednostką miary ilości 
netto.

Or. de

Uzasadnienie

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.
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Poprawka 500
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml a 
dodatkowo na ilość netto żywności.

Or. de

Uzasadnienie

Odniesienie do 100 g lub 100 ml przy podawaniu wartości energetycznej i odżywczej 
żywności daje możliwość porównania produktów, co sprawia, że konsument otrzymuje 
wartościowe narzędzie służące decyzji dotyczącej zakupu. Dlatego nie należy w żadnym 
wypadku rezygnować z podawania tych informacji. Dodatkowo konsument powinien być 
poinformowany, jak dużo kalorii lub substancji odżywczych przyjmie spożywając kompletny 
produkt żywnościowy.

Poprawka 501
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych 
lub ich komponentów, o których mowa w 
ust. 1, jest wyrażana w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml. Dodatkowo ilości 
mogą być wyrażone w przeliczeniu na 
porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić konsumentom porównanie różnych środków spożywczych w obrębie jednej 
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kategorii – niezależnie od rozmiaru i zawartości opakowań – niezbędne jest, by ilość energii 
i składników odżywczych zawsze określano w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. Dodatkowo 
należy umożliwić wyrażanie ilości w przeliczeniu na porcję, zgodnie z życzeniem producenta. 

Poprawka 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3, 
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana 
w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml i na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana 
w pojedyncze porcje.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli żywność jest paczkowana w wyraźne porcje (np. jogurt, słodycze itp.), informacja 
o energii i składnikach odżywczych musi także odnosić się do wielkości porcji, ponieważ jest 
to łatwiejsze do zrozumienia dla konsumentów. Poprawka powiązana z poprawką do art. 32.

Poprawka 503
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3,
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.
Dodatkowo ilość energii i składników 
odżywczych może być wyrażona w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie angielskiej wersji poprawki 101 do oryginalnej wersji 
niemieckiej w projekcie sprawozdania Renate Sommer.

Poprawka 504
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml lub, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 3,
na porcję.

2. Ilość energii i składników odżywczych, 
o których mowa w ust. 1, jest wyrażana w 
przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.
Dodatkowo ilość energii i składników 
odżywczych może być wyrażona w 
przeliczeniu na porcję.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie angielskiej wersji poprawki 101 do oryginalnej wersji 
niemieckiej w projekcie sprawozdania Renate Sommer.

Poprawka 505
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej może być wyrażona jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI w przeliczeniu na porcję. 
O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
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jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w
punkcie 1 części A załącznika XI.

spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Poprawka 506
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Oznaczenie wartości odżywczej może
być w razie potrzeby wyrażone, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do angielskiego tekstu („as appropiate“). 

Obowiązkowe oznaczanie GDA jest sprzeczne z dobrowolnym charakterem inicjatywy GDA. 
Oznaczenie GDA obecnie wdrażane jest przez europejski przemysł spożywczy w przypadku 
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poszczególnych produktów i przedstawiane konsumentom. Tak jak ustalono w ramach 
platformy UE, należy teraz zaczekać na pierwsze dane świadczące o tym, czy inicjatywa 
oznaczania w przemyśle spożywczym odniosła sukces.

Poprawka 507
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Poziomy składników odżywczych 
określone w informacji o wartości 
odżywczej z przodu opakowania, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), są oznaczane 
przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego. Kolory zielony, żółty i 
czerwony oznaczają niską, średnią lub 
wysoką zawartość danych substancji 
odżywczych w środku spożywczym. 
Informacja ta jest przekazywana w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. 
Definicja ilości referencyjnych dla 
wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
tych składników odżywczych zostaje 
określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności. O ile jest podawana informacja 
o witaminach i składnikach mineralnych, 
jest ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla wyniki badań, zgodnie z którymi konsumenci oczekują 
ograniczonych informacji żywieniowych z przodu opakowania, z elementem objaśniającym. 
Wolą wykorzystanie kolorów czerwonego, żółtego i zielonego do oznaczenia wysokiej, 
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średniej lub niskiej zawartości danych substancji odżywczych w środku spożywczym. 
Definicja ilości referencyjnych dla wysokiego, średniego i niskiego poziomu tych składników 
odżywczych powinna zostać określona za pomocą niezależnej naukowej opinii przyjętej przez 
EFSA.

Poprawka 508
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka tej samej autorki do art. 31. ust. 2 gwarantuje, że obowiązkowa informacja o 
wartości odżywczej zawsze opiera się na wielkości odniesienia 100 g / 100 ml a porcje jako 
wielkość odniesienia mogą być stosowane jedynie dodatkowo. Dlatego należy skreślić 
sformułowanie „na porcję”.

Poprawka 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 3. Poziomy składników odżywczych 
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odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

określone w informacji o wartości 
odżywczej z przodu opakowania, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), są oznaczane 
przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego. Kolory zielony, żółty i 
czerwony oznaczają niską, średnią lub 
wysoką zawartość danych substancji 
odżywczych w środku spożywczym. 
Informacja ta jest przekazywana w 
przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. 
Definicja ilości referencyjnych dla 
wysokiego, średniego i niskiego poziomu 
tych składników odżywczych zostaje 
określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności. O ile jest podawana informacja 
o witaminach i składnikach mineralnych, 
jest ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla wyniki badań, zgodnie z którymi konsumenci oczekują 
ograniczonych informacji żywieniowych z przodu opakowania, z elementem objaśniającym. 
Wolą wykorzystanie kolorów czerwonego, pomarańczowego i zielonego do oznaczenia 
wysokiej, średniej lub niskiej zawartości danych substancji odżywczych w środku 
spożywczym. Definicja ilości referencyjnych dla wysokiego, średniego i niskiego poziomu tych 
składników odżywczych powinna zostać określona za pomocą niezależnej naukowej opinii 
przyjętej przez EFSA.

Poprawka 510
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 3. Poziomy składników odżywczych 
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odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

określone w informacji o wartości 
odżywczej z przodu opakowania, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 lit. a), są oznaczane 
przy pomocy wielokolorowego systemu 
kodowego. Kolory zielony, żółty lub 
pomarańczowy i czerwony oznaczają 
niską, średnią lub wysoką zawartość 
danych substancji odżywczych w środku 
spożywczym. Informacja ta jest 
przekazywana w przeliczeniu na 100 g lub 
100 ml. Definicja ilości referencyjnych 
dla wysokiego, średniego i niskiego 
poziomu tych składników odżywczych 
zostaje określona zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3 w oparciu o opinię 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.
Wielokolorowy system kodowy ma 
zastosowanie w odniesieniu do 
przetwarzanych dań gotowych, ponieważ 
w przypadku żywności tego rodzaju 
konsumentom trudno uzyskać informacje 
o zawartości składników odżywczych. 
Przetwarzane dania gotowe to żywność 
paczkowana gotowa do spożycia lub 
wymagająca jedynie rehydracji, 
rozmrożenia, podgrzania lub ugotowania 
przez konsumenta. Żywność taka to 
między innymi kanapki, dania gotowe, 
hamburgery, kiełbaski, pierogi, paszteciki 
i quiche, panierowane, obtoczone lub 
uformowane mięso, produkty 
wegetariańskie, drób, ryby i podobne 
produkty, także zawarte w sosach, pizza 
i płatki śniadaniowe.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
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established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Poprawka 511
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI. 

Or. de

Uzasadnienie

Wyznaczone wartości referencyjne odnoszą się do dziennego zapotrzebowania przeciętnej 
czterdziestoletniej kobiety i wykluczają w ten sposób szczególne potrzeby szerokich grup 
społeczeństwa. Dzieci i osoby starsze mają inne dzienne zapotrzebowanie i taka informacja 
mogłaby wprowadzać je w błąd. Także różne zapotrzebowanie kaloryczne związane z różnym 
stopniem aktywności zawodowej jest ignorowane przy podawaniu dziennego 
zapotrzebowania.
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Poprawka 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być także wyrażona jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, 
na 100 ml i na porcję, jeśli żywność jest 
paczkowana w pojedyncze porcje. O ile 
jest podawana informacja o witaminach i 
składnikach mineralnych, jest ona również 
wyrażana jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
ustanowionych w punkcie 1 części A 
załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Odsetek referencyjnych wartości spożycia stanowi dla większości konsumentów cenną 
informację, dlatego powinien być podawany.

Poprawka 513
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej może być wyrażona jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na porcję, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 
3. O ile jest podawana informacja o 
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informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do referencyjnych wartości spożycia powinno pozostać dobrowolne, aby nie 
tworzyć nadmiernych obciążeń dla MŚP. Przekazywanie informacji o referencyjnych 
wartościach spożycia w przeliczeniu na porcję jest bardziej istotne dla konsumentów, 
natomiast informacje w przeliczeniu na 100 g / 100 ml mogą być niezrozumiałe i wprowadzać 
w błąd.

Poprawka 514
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

System oznaczania GDA nie zapewnia konsumentowi wystarczających informacji. Np. czy ½ 
litra coca-coli to dwie porcje, chociaż zazwyczaj taką ilość spożywa jedna osoba? Jeżeli 
chodzi o zawartość cukru, jabłko wyda się mniej zdrowe niż czekolada mleczna Kinder czy 
chipsy ziemniaczane, co sprawi, że konsument uzna, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy 
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zjedzeniem owocu, czekolady mlecznej i chipsów ziemniaczanych.

Poprawka 515
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Dodatkowo do obowiązkowej informacji 
z ust. 1 i 2 o wartości odżywczej na 100 g 
lub 100 ml, w zależności od sytuacji, mogą 
być wyrażone informacje w formie 
wartości procentowej referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, 
na 100 ml lub na porcję. O ile jest 
podawana informacja o witaminach i 
składnikach mineralnych, jest ona również 
wyrażana jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
ustanowionych w punkcie 1 części A 
załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Podawanie GDA powinno być dobrowolne. GDA w przeliczeniu na porcję jest wygodniejsze 
dla konsumenta niż na 100 g lub 100 ml. 

Poprawka 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 

3. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona wyrażana jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
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spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

ustanowionych w punkcie 1 części A 
załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

System GDA, który został opracowany przez przemysł spożywczy, niekoniecznie jest oparty 
o naukowe podstawy. Ponadto jak dotąd brak doświadczeń ze stosowaniem tego systemu, 
które zostałyby ocenione w sposób naukowy, dlatego nie umożliwi on konsumentom 
podejmowania świadomych wyborów. 

Poprawka 517
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
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diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.    

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Poprawka 518
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie angielskiej wersji poprawki 10 do oryginalnej wersji 
niemieckiej w projekcie sprawozdania Renate Sommer.

Poprawka 519
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej może być wyrażona jako 
wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w części 
B załącznika XI, w przeliczeniu na porcję, 
z zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 2 i 
3. O ile jest podawana informacja o 
witaminach i składnikach mineralnych, jest 
ona również wyrażana jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w punkcie 1 
części A załącznika XI.

Or. en

Uzasadnienie

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.
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Poprawka 520
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej musi być wyrażona, w 
zależności od sytuacji, jako wartość 
procentowa referencyjnych wartości 
spożycia ustanowionych w części B 
załącznika XI, w przeliczeniu na 100 g, na 
100 ml lub na porcję. O ile jest podawana 
informacja o witaminach i składnikach 
mineralnych, jest ona również wyrażana 
jako wartość procentowa referencyjnych 
wartości spożycia ustanowionych w 
punkcie 1 części A załącznika XI.

3. Informacja o wartości energetycznej
musi być wyrażona jako wartość 
procentowa wartości referencyjnej w 
przeliczeniu na porcję. Dalsze informacje 
dotyczące udziału procentowego w 
referencyjnych wartościach spożycia 
ustanowionych w części B załącznika XI 
możliwe są w przypadku wymienionych 
tam substancji odżywczych. O ile jest 
podawana informacja o witaminach i 
składnikach mineralnych, jest ona również 
wyrażana jako wartość procentowa 
referencyjnych wartości spożycia 
ustanowionych w punkcie 1 części A 
załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana ust. 3 zapewnia, że podawanie GDA obowiązkowe jest tylko w odniesieniu do 
wartości energetycznej i tylko w przeliczeniu na porcję. Dalej idące zobowiązania 
przerastałyby konsumentów. Informacja o GDA w odniesieniu do 100 g lub 100 ml jest 
bezsensowna, ponieważ spożywa się porcję i należy podać jej udział w zalecanej wartości 
dziennego spożycia.

Poprawka 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia i 
uwzględniając zalecenia Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
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Komisja określa referencyjne wartości 
spożycia energii i wybranych składników 
odżywczych innych niż witaminy i 
składniki mineralne, które zostaną dodane 
w części B załącznika XI. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wartości przewidziane obecnie w załączniku XI nie wynikają z niezależnych badań i różnią 
się od zaleceń takich organów jak brytyjska Agencja ds. Standardów Żywności czy WHO. 
Obecnie EFSA pracuje nad określeniem takich referencyjnych wartości spożycia i ma 
przedstawić wnioski wiosną 2009 r. Należy je uwzględnić, określając referencyjne wartości 
spożycia. Poprawka powiązana z poprawką do części B załącznika XI.

Poprawka 522
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodatkowo, o ile to zasadne, można 
dobrowolnie podawać informacje w 
formie wartości procentowej 
referencyjnych wartości spożycia dla 
dzieci ustanowionych w części B 
załącznika XI.

Or. de

Uzasadnienie

Dodatkowo zasadne jest podawanie wartości odżywczych jako wartości procentowej GDA 
odnoszących się do ilości referencyjnych dla dzieci w produktach żywnościowych 
produkowanych specjalnie dla dzieci.



AM\762307PL.doc 173/189 PE418.218v01-00

PL

Poprawka 523
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 
załącznika XIII.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych i 
tłuszczach trans, o której mowa w art. 29 
ust. 1 lit. b), musi być prezentowana 
zgodnie z częścią B załącznika XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci chcieliby uzyskać taką informację.

Poprawka 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 
załącznika XIII.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych i 
tłuszczach trans, o której mowa w art. 29 
ust. 1 lit. b), musi być prezentowana 
zgodnie z częścią B załącznika XIII.

Or. en
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Uzasadnienie

Odnosi się do poprawki do art. 29 ust. 1.

Poprawka 525
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 
załącznika XIII.

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych, 
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych i 
tłuszczach trans, o której mowa w art. 29 
ust. 1 lit. b), musi być prezentowana 
zgodnie z częścią B załącznika XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Informacja o tłuszczach trans będzie stanowić część obowiązkowej informacji o wartości 
odżywczej obok informacji o tłuszczach nasyconych, dlatego zostaje usunięta z dobrowolnych 
danych szczegółowych.

Poprawka 526
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych,
inna niż obowiązkowa informacja o 
nasyconych kwasach tłuszczowych, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), musi 
być prezentowana zgodnie z częścią B 

4. Informacja o alkoholach 
wielowodorotlenowych lub skrobi oraz 
informacja o typie kwasów tłuszczowych 
musi być prezentowana zgodnie z częścią 
B załącznika XIII.
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załącznika XIII.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu.

Poprawka 527
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 - ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Inne formy podawania obowiązkowej 
informacji o wartości odżywczej są 
dopuszczalne pod warunkiem, że spełniają 
pozostałe wymagania rozporządzenia, a w 
szczególności wymagania art. 7. Komisja 
może wydać wytyczne stosowania 
określonych innych form podawania 
obowiązkowej informacji o wartościach 
odżywczych zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, aby także w przyszłości mogły być podawane informacje dotyczące 
wartości odżywczej wykraczające poza zakres informacji obowiązkowych. Według wniosku 
Komisji miało to być możliwe tylko w przypadku wydania odpowiednich zaleceń przez 
państwa członkowskie lub Komisję. Prowadziłoby to do zbytniej biurokratyzacji, co zostało 
odrzucone.
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Poprawka 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być 
podana w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

skreślony

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.
3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 49 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 31 ust. 2.
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Poprawka 529
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 100g 
lub na 100ml, o którym mowa w art. 31 
ust. 2, informacja może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o której mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja musi być podana 
w przeliczeniu na porcję, z zaznaczeniem 
liczby porcji zawartych w opakowaniu.

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.
3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu na porcję, o której mowa 
w ust. 1, w przypadku żywności 
prezentowanej w opakowaniach 
zawierających więcej niż jedna porcję 
żywności, niepakowanej w indywidualne 
porcje. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż użyteczne jest wyrażanie ilości energii i składników odżywczych w przeliczeniu na 
100 g z przodu lub z tyłu opakowania, ponieważ umożliwia to porównywanie produktów, 
użyteczne jest także podanie ilości w przeliczeniu na porcję z przodu opakowania.
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Poprawka 530
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być podana 
w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o której mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja, o której mowa w 
art. 29 ust. 1 lit. b) znajdująca się z tyłu 
opakowania może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.
3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję, o której 
mowa w ust. 1, w przypadku żywności 
prezentowanej w opakowaniach 
zawierających więcej niż jedna porcję 
żywności, niepakowanej w indywidualne 
porcje. Te środki mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie nowych 
elementów przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wielkości porcji nie zostały zharmonizowane w UE. Dlatego informacja powinna być zawsze 
wyrażona w przeliczeniu na 100 ml lub 100 mg i może jej towarzyszyć informacja 
o wielkościach porcji. 
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Poprawka 531
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być podana 
w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o której mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być podana 
w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje, lub jeśli poszczególne 
porcje są tej samej wielkości, wyraźnie 
rozpoznawalne i wcześniej podzielone.

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. 1 i 2. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust. 3

3. Komisja po zasięgnięciu opinii 
zainteresowanych stron ustanowi 
wyrażanie ilości w przeliczeniu wyłącznie 
na porcję w innych niż przewidziane w
ust. 2 przypadkach. Te środki mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia przez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana ust. 2 zapewnia, aby informacja o wartości odżywczej żywności oferowanej w 
pojedynczych porcjach lub w przypadku wyraźnie podanych porcji mogła się odnosić 
wyłącznie do danej porcji. Poprawka ust. 3 służy doprecyzowaniu.
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Poprawka 532
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być podana 
w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do 
obowiązkowych informacji o wartości 
odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub na 
100 ml, o czym mowa w art. 31 ust. 2, 
informacja może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu, wielkość porcji 
jest realistyczna, a informacje są 
przedstawione i wyjaśnione w sposób 
zrozumiały dla przeciętnego konsumenta.
We współpracy z podmiotami działającymi 
na rynku spożywczym oraz z właściwymi 
organami państw członkowskich Komisja 
opracowuje wytyczne dotyczące 
informowania o realistycznej wielkości 
porcji. Środki te, mające na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia przez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Definicja wielkości porcji ma być realistycznym odniesieniem dla konsumentów. 
Konsumentom łatwiej jest wyobrazić sobie porcję składającą się z 8 jednostek lub kawałków 
(np. ciasteczek) lub pół filiżanki (np. orzechów) niż przyporządkować odpowiednie wartości w 
gramach. Wielkość porcji powinna ponadto uwzględniać rzeczywistą przeciętną konsumpcję, 
aby unikać podawania błędnych informacji. Na przykład często wymagana porcja o wadze 
25 g okazała się nierealistyczna.



AM\762307PL.doc 181/189 PE418.218v01-00

PL

Poprawka 533
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o którym mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja może być podana 
w przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml informacja może być 
podana w przeliczeniu na porcję pod 
warunkiem, że porcja jest podana w 
sposób ilościowy.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do angielskiej wersji tekstu („in addition“). 

W celu uniknięcia wprowadzenia konsumentów w błąd informacja o wartości odżywczej 
jednej porcji powinna być możliwa, gdy ilość produktu w porcji jest na nim jednoznacznie 
oznaczona. Dodatkowa informacja o liczbie porcji zawartej w opakowaniu powinna być 
możliwa na zasadzie dobrowolności.

Poprawka 534
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 100g 
lub na 100ml, o którym mowa w art. 31 
ust. 2, informacja może być podana w 
przeliczeniu na porcję zgodnie z 
informacją ilościową na etykiecie, pod 
warunkiem, że podana jest liczba porcji 
zawartych w opakowaniu.

1. Dodatkowo w stosunku do informacji o 
wartości odżywczej w przeliczeniu na 
100 g lub na 100 ml, o której mowa w 
art. 31 ust. 2, informacja musi być podana 
w przeliczeniu na porcję z tyłu 
opakowania, z zaznaczeniem liczby porcji 
zawartych w opakowaniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje muszą być zawsze podawane w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, aby zapobiec 
wprowadzaniu konsumentów w błąd. Umożliwia to także łatwe porównywanie produktów. 
Dodatkowe informacje o porcjach są zaznaczane na opakowaniu, ponieważ może to pomóc 
niektórym konsumentów w oszacowaniu ilości spożywanej żywności.

Poprawka 535
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka tej samej autorki do art. 31. ust. 2 gwarantuje, że porcje jako wielkość odniesienia 
mogą być stosowane jedynie dodatkowo do wielkości odniesienia 100 g / 100 ml. Dlatego 
należy skreślić ust. 2.

Poprawka 536
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.

2. Informacja o wartości odżywczej w 
przeliczeniu na porcję może mieć w 
każdym wypadku jedynie charakter 
uzupełniający względem informacji o 
wartości odżywczej podanej w przeliczeniu 
na 100 g lub 100 ml.
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Or. hu

Uzasadnienie

Możliwość uzyskania informacji o zawartości energii i składników odżywczych w przeliczeniu 
na 100 g lub 100 ml umożliwi konsumentom bardziej bezpośrednie porównywanie produktów. 
Zasadnicze znaczenie ma to, by oznaczanie wartości odżywczej miało miejsce nie tylko 
w przeliczeniu na porcję, ponieważ konsumenci niekoniecznie będą stosować produkt 
w porcjach określonych na opakowaniu.

Poprawka 537
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje lub zawiera wydzielone 
ilościowo pojedyncze porcje.

Or. de

Uzasadnienie

Podawanie wartości odżywczych wyłącznie w danej porcji byłoby korzystne szczególnie w 
przypadku żywności spożywanej w ilościach znacznie mniejszych niż 100 g (np. konfitury, 
oleje itp.)

Poprawka 538
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest paczkowana w 
pojedyncze porcje.

2. Informacja o wartości odżywczej może 
być wyrażana wyłącznie w przeliczeniu na 
porcję, jeśli żywność jest wyraźnie 
wcześniej porcjowana jako jedna lub 
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większa ilość porcji tej samej wielkości.

Or. en

Uzasadnienie

Żywność, która jest wyraźnie wcześniej porcjowana jako jedna lub większa ilość porcji tej 
samej wielkości, powinna być traktowana tak samo jak żywność paczkowana w postaci 
pojedynczej porcji.

Poprawka 539
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustanowi wyrażanie ilości w 
przeliczeniu wyłącznie na porcję w 
przypadku żywności prezentowanej w 
opakowaniach zawierających więcej niż 
jedna porcję żywności, niepakowanej w 
indywidualne porcje. 1 i 2. Te środki 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie nowych elementów 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
określoną w art. 49 ust.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka tej samej autorki do art. 31. ust. 2 gwarantuje, że porcje jako wielkość odniesienia 
mogą być stosowane jedynie dodatkowo do wielkości odniesienia 100 g / 100 ml. Dlatego 
należy skreślić ust. 3.
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Poprawka 540
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

skreślony

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
i
b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na 
powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych; i
c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.
2. Takie dodatkowe formy wyrażania 
ilości, o którym mowa w ust. 1, muszą być 
określone w ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje skreślenie zbędnego powtórzenia ogólnego zakazu wprowadzania w 
błąd. W interesie wykonalności przepisów należy zrezygnować z niepotrzebnych powtórzeń.
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Poprawka 541
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

skreślony

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
i
b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na 
powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych; i
c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.
2. Takie dodatkowe formy wyrażania 
ilości, o którym mowa w ust. 1, muszą być 
określone w ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44.

Or. en

Uzasadnienie

Pełna harmonizacja to jedyny sposób, by zagwarantować funkcjonowanie wspólnego rynku.
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Poprawka 542
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

1. Poza formami wyrażania ilości, o 
których mowa w art. 31 ust. 2 i 3, 
informacja o wartości odżywczej może 
zostać podana z użyciem innych form 
wyrażania ilości, na przykład za pomocą 
przedstawień graficznych.

a) forma wyrażania ilości ma na celu 
ułatwienie zrozumienia przez konsumenta 
znaczenia danej żywności dla zawartości 
energii i składników odżywczych w diecie; 
i
b) jest oparte bądź na zharmonizowanych 
referencyjnych wartościach spożycia, bądź 
– w przypadku ich braku – na 
powszechnie przyjętych zaleceniach 
naukowych dotyczących wartości spożycia 
energii lub składników odżywczych; i
c) jest ono wsparte dowodami zrozumienia 
i wykorzystywania prezentacji informacji 
przez przeciętnego konsumenta.
2. Takie dodatkowe formy wyrażania 
ilości, o którym mowa w ust. 1, muszą być 
określone w ramach systemu krajowego, o 
którym mowa w art. 44.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz informacji o wartości odżywczej należy także zapewnić pewną elastyczność 
w odniesieniu do innych form wyrażania ilości.
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Poprawka 543
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 - ustęp 2a i 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku przetwarzanych dań 
gotowych należy przedstawić dodatkowe 
informacje objaśniające za pomocą 
systemu kodowania opartego o skalę 
trzech kolorów, oznaczającego zawartość 
składników odżywczych jako niekorzystną, 
dobrą i najkorzystniejszą/najlepszą. 
Producenci wykorzystują kolory zielony, 
pomarańczowy i czerwony lub inne kolory 
łatwo zrozumiałe dla konsumentów np. 
biały (neutralny), srebrny i złoty. Mogą 
także objąć wielokolorowym systemem 
kodowania inne produkty spożywcze, pod 
warunkiem że spełniają wymogi, o 
których mowa w ust 1.
Kryteria, które produkty i ich składniki 
muszą spełnić, aby zostać uznane za 
niekorzystne/neutralne, dobre lub 
najlepsze/najkorzystniejsze, określa 
Komisja Europejska po konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA). 
2b. Wykaz produktów lub kategorii 
produktów podlegających wymogom 
określonym w art. 33 ust. 2a zawiera:
- dania gotowe;
- paczkowane przekąski;
- hamburgery i kiełbaski;
- pierogi, paszteciki i quiche;
- panierowane, obtoczone lub 
uformowane mięso, produkty 
wegetariańskie, drób, ryby i podobne 
produkty, także zawarte w sosach (np. 
chicken nuggets, paluszki rybne, kurczak 
nadziewany, ryba w sosie pietruszkowym, 
klopsiki, steki jagnięce);
- pizzę;
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- płatki śniadaniowe
i może zostać zmieniony przez Komisję 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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